ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ
ZELENĚ MĚSTA PŘEŠTICE
ATELIÉR CIHLÁŘ-SVOBODA s.r.o.
ČERVEN 2020

D.2.4 Hodnocení stávající základních ploch zeleně z hlediska plnění
ekologických funkcí............................................................... 16

F.8 Návrh ploch pro obnovu a realizaci .................................................. 30

D.2.5 Determinanty rozvoje zeleně, problémy a výzvy ................... 17

Plocha č. 01 P ......................................................................................... 32

NÁVRH ŘEŠENÍ SYSTÉMU ZELENĚ V ÚROVNI ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ....... 21

Plocha č. 02 U......................................................................................... 33

E.1 Makrokompozice.............................................................................. 21

Plocha č. 03 U......................................................................................... 34

E.2 Kompoziční osy................................................................................. 21

Plocha č. 04 P ......................................................................................... 40

E.2.1 Městské osy ........................................................................... 21

Plocha č. 05 ZB ....................................................................................... 41

E.2.2 Krajinné osy ........................................................................... 22

Plocha č. 06 ZB ....................................................................................... 43

F. NÁVRH ŘEŠENÍ SYSTÉMU ZELENĚ V ÚROVNI VLASTNÍHO MĚSTA .... 23

Plocha č. 07 P ......................................................................................... 45

F.1 Systém sídelní zeleně města Přeštice ............................................... 23

Plocha č. 08 ZB ....................................................................................... 47

F.1.1 Nezastavěné území ................................................................ 23

Plocha č. 09 P ......................................................................................... 49

F.1.2 Zastavěné území a zastavitelné plochy................................. 23

Plocha č. 10 ZC ....................................................................................... 50

F.2 Využití ploch zeleně a požadavky na vybavenost ............................. 23

Plocha č. 11 O......................................................................................... 51

F.3 Požadavky na intenzitu údržby ......................................................... 24

Plocha č. 12 O......................................................................................... 52

F.4 Návrh dřevinných vegetačních prvků ............................................... 25

Plocha č. 13 U......................................................................................... 53

B.3.3 Analýza a návrh....................................................................... 6

F.4.1 Principy prostorové struktury dřevinných vegetačních prvků a
jejich charakteristiky............................................................. 25

Plocha č. 14 U......................................................................................... 54

B.3.4 Kategorizace zeleně ................................................................ 6

F.4.2 Doporučený sortiment dřevin ................................................ 26

B.4 Soulad s územním plánem a regulačním plánem ............................... 8

F.5 Rozvoj systému sídelní zeleně .......................................................... 27

B.5 Přehled změn v čistopisu studie ......................................................... 8

F.5.1 Navrhované plochy zeleně.................................................... 27

C.

ANALÝZA SYSTÉMU ZELENĚ V ÚROVNI ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ ............... 10

F.5.2 Navržené aleje a stromořadí................................................. 28

C.1 Širší území ........................................................................................ 10

F.5.3 Doplnění stromů na parkovištích v plochách mimo stávající
základní plochy sídelní zeleně nebo navrhované plochy zeleně
.............................................................................................. 29

OBSAH
TEXTOVÁ ČÁST
OBSAH...................................................................................................... 2
A.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ...................................................................... 4

B.

ÚVODNÍ ČÁST ................................................................................... 5

B.1 Cíl a souvislosti územní studie sídelní zeleně ..................................... 5
B.2 Postup zpracování územní studie ....................................................... 5
B.2.1 Podklady ................................................................................. 5
B.2.2 Vlastní průzkumy .................................................................... 5
B.2.3 Projednání studie.................................................................... 5
B.3 Metodický přístup .............................................................................. 5
B.3.1 Sídelní zeleň jako předmět studie........................................... 5
B.3.2 Úrovně řešení sídelní zeleně ................................................... 5

C.2 Krajina .............................................................................................. 10
C.2.1 Krajinné vztahy a krajinný obraz ........................................... 10

E.

G. KARTY PLOCH .................................................................................... 31

Plocha č. 15 O......................................................................................... 55
Plocha č. 16 O......................................................................................... 56
Plocha č. 17 ZB ....................................................................................... 57
Plocha č. 18 ZB ....................................................................................... 58
Plocha č. 19 U......................................................................................... 59
Plocha č. 20 U......................................................................................... 60
Plocha č. 21 ZK ....................................................................................... 61

F.5.4 Kultivace krajiny mezi Přeštice a Příchovicemi
(krajinný park) ...................................................................... 29

Plocha č. 22 ZK ....................................................................................... 62

F.5.5 Alternativní navrhované plochy zeleně v území řešeném
regulačním plánem ............................................................... 29

Plocha č. 24 ZS........................................................................................ 65

C.3.2 Zastavěná území a sídelní zeleň ............................................ 11

F.5.6 Opatření u stávajících základních ploch sídelní zeleně a
stromořadí............................................................................ 29

Plocha č. 26 ZB ....................................................................................... 67

D. ANALÝZA ZELENĚ V ÚROVNI VLASTNÍHO MĚSTA .......................... 12

F.6 Etapizace opatření............................................................................ 29

Plocha č. 27 ZC ....................................................................................... 68

D.1 Vlastní město ................................................................................... 12

F.6.1 Vymezení etap ...................................................................... 29

Plocha č. 28 ZZ........................................................................................ 69

D.2 Stav sídelní zeleně............................................................................ 12

F.6.2 Přehled zařazení navrhovaných ploch zeleně a stromořadí,
doplnění stromů na parkovištích a opatření u stávajících
základních ploch sídelních zeleně do etap ............................ 29

Plocha č. 29 ZB ....................................................................................... 70

C.2.2 Územní systém ekologické stability ...................................... 10
C.2.3 Využití krajiny a plochy krajinné zeleně ................................ 10
C.3 Sídla a sídelní zeleň .......................................................................... 11
C.3.1 Sídelní struktura.................................................................... 11

D.2.1 Souhrnné zhodnocení ........................................................... 12
D.2.2 Základní plochy zeleně a stromořadí .................................... 12
D.2.3 Možnosti a omezení rozvoje zeleně v zastavěném území a v
zastavitelných plochách ........................................................ 16

F.7 Návrh na změny územně plánovací dokumentace ........................... 30
F.7.1 Územní plán ........................................................................... 30
F.7.2 Regulační plán........................................................................ 30

Plocha č. 23 ZS........................................................................................ 63

Plocha č. 25 ZK ....................................................................................... 66

Plocha č. 30 ZC ....................................................................................... 71
Plocha č. 31 ZS........................................................................................ 72
Plocha č. 32 ZK ....................................................................................... 73
Plocha č. 33 ZB ....................................................................................... 74
Plocha č. 34 ZB ....................................................................................... 75

Plocha č. 35 ZD ....................................................................................... 77
Plocha č. 36 H ......................................................................................... 78
Plocha č. 37 ZK ....................................................................................... 79
Plocha č. 38 ZS........................................................................................ 80
Plocha č. 39 T ......................................................................................... 81
Plocha č. 40 T ......................................................................................... 82
H. KARTY STROMOŘADÍ ........................................................................ 83
Stromořadí č. 101 ST │ Masarykovo náměstí východ ............................. 84
Stromořadí č. 102 ST │ Masarykovo náměstí západ ............................... 84
Stromořadí č. 103 ST │ Masarykovo náměstí sever ................................ 84
Stromořadí č. 104 ST │ Rebcova ............................................................. 85
Stromořadí č. 105 ST │Husova................................................................ 85
Stromořadí č. 106 ST │ Třída 1. Máje...................................................... 85
Stromořadí č. 107 ST │ Palackého .......................................................... 86
Stromořadí č. 108 ST │ Husova............................................................... 86
Stromořadí č. 109 ST │ Plzeňská sever ................................................... 86
Stromořadí č. 110 ST │ Plzeňská jih ........................................................ 87
Stromořadí č. 111 ST │ U Stadionu ......................................................... 87
Stromořadí č. 112 ST │ Na Borech západ................................................ 87
Stromořadí č. 113 ST │ Na Borech východ.............................................. 88
Stromořadí č. 114 ST │ Palackého – Na Chmelnicích .............................. 88
Stromořadí č. 115 ST │ Slunečná ............................................................ 88
Stromořadí č. 116 ST │ Luční .................................................................. 89
Stromořadí č. 117 ST │ V Brance ............................................................ 89
Stromořadí č. 118 ST │ Palackého sever ................................................. 89

GRAFICKÁ ČÁST
01 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 25000
02 ROZBOR SÍDELNÍ ZELENĚ 1 : 5000
03 PROBLÉMOVÝ VÝKRES 1 : 5000
04 MAKROKOMPOZICE 1 : 25000
05 KOMPLEXNÍ NÁVRH 1 : 5000
06 ETAPIZACE OPATŘENÍ A NÁVRHY NA ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTA PŘEŠTICE
ZADAVATEL:
Město Přeštice
Sídlo:

Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice

IČ:

00257125

Zastoupené:

Mgr. Karlem Naxerou, starostou města

POŘIZOVATEL:
Městský úřad Přeštice
Sídlo / podatelna:

Husova 465, 334 01 Přeštice

Výkon pořizovatelské činnosti: Denisa Hocmannová,
Odbor výstavby a územního plánování
ZHOTOVITEL:
Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.
Sídlo:

Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun

IČ:

08438391

Zodpovědný projektant:

RNDr. Milan Svoboda
autorizovaný architekt pro obory územní
plánování a pro krajinářská architektura
ČKA 02 463
telefon: +420739095871
e-mail: milan.svoboda@ateliercs.cz

Tým zhotovitele:

RNDr. Milan Svoboda
Ing. arch. Alena Švandelíková
Mgr. Ing. Miroslav Vrtiška
Mgr. Simona Marhounová
Kateřina Králová

Spolupráce:

Ing. arch. Monika Sladká
Ing. arch. Petr Rejnuš

B. ÚVODNÍ ČÁST

9. Ortofotomapy – internetové
https://www.ikatastr.cz/.

aplikace

https://mapy.cz

a

10. https://www.prestice-mesto.cz/.

B.1 Cíl a souvislosti územní studie sídelní zeleně

11. https://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs.

Územní studie sídelní zeleně pro město Přeštice je územně plánovacím
podkladem dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“).

12. https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html.

Cíle pořízení a zpracování studie je vytvoření odborného koncepčního
dokumentu, který se zabývá sídelní zelení jako uceleným systémem
včetně jeho vztahů v rámci struktury území města a využití ploch.
Z pohledu vztahů územní studie v rámci nástrojů územního plánování a
v rámci výkonu samosprávné činnosti města je studie podkladem pro:
a) zadání změn územního plánu týkajících se systému sídelní
zeleně;
b) rozhodování v území v případě záměrů dotýkajících se ploch
sídelní zeleně;
c) rozhodování města v oblasti investic do ploch sídelní zeleně;
d) rozhodování města v oblasti péče a údržby ploch sídelní zeleně.

13. http://vdb.czso.cz/mos/.

15. Šimek, P. Městská zeleň in Šrytr, P. et al, Městské inženýrství
2.(Academia, 2011).

B.3.1 Sídelní zeleň jako předmět studie

16. Metodika hodnocení ekosystémových služeb v sídlech v České
republice. Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v.v.i..
2016.
17. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění.
18. Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech,
územně plánovací dokumentaci a o způsobech evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění.

B.2.1 Podklady

20. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění.

b) zadání územní studie.
Dalšími podklady použitými pro zpracování studie jsou:
1. Územní plán Přeštice (Atelier T-plan, účinný od 2016).
2. Územní studie krajiny SO ORP Přeštice (Urbio Projekt, 2019).
3. Územně analytické podklady SO ORP Přeštice – 4. Úplná
aktualizace (MěÚ Přeštice, 2016).
4. Regulační plán rozvojové zóny Přeštice – Severní předměstí II
(AVE architekt, 2018).
5. Pasport zeleně. Zahradnické služby Jitka Dlouhá a Geoing. 2015
6. Strategický rozvojový plán města Přeštice 2018-2024.
7. Studie proveditelnosti Protipovodňových opatření na řece
Úhlavě v Přešticích (Pöyry Environment, 2011).
8. Digitální katastrální mapa se stavem 2020.

B.3 Metodický přístup
Jak již je uvedeno v kap. 3.1, vychází studie z metodického dokumentu
MŽP a zohledňuje i metodiku uplatňovanou při zhotovení generelů
zeleně i územních studií sídelní zeleně (viz podklad 15).

B.2 Postup zpracování územní studie

a) metodického dokumentu Osnova a metodický rámec pro
zpracování studií systému sídelní zeleně v rámci OPŽP 20142020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí
vydaným Ministerstvem životního prostředí v roce 2014 (dále
jen „metodický dokument MŽP“);

Studie byla rovněž zveřejněna na www.prestice-mesto.cz. Ke zveřejněné
studii byla uspořádána anketa. Ankety se účastnilo 35 respondentů, její
výsledky jsou uloženy u zadavatele.

14. Mapa potenciální vegetace
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer

19. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění.

Postup zpracování územní studie sídelní zeleně (dále též „ ÚSSZ“) vychází
ze dvou hlavních podkladů, kterými jsou:

4. 6. 2020 – veřejné projednání územní studie.

B.2.2 Vlastní průzkumy
Průzkumy zhotovitele probíhaly od ledna do dubna 2020. Bylo při nich
analyzováno aktuální využití území města z pohledu systému sídelní
zeleně města a dále konkrétní plochy definované zadavatelem a plochy
doplněné zhotovitelem z důvodu ucelené koncepce systému sídelní
zeleně. U jednotlivých ploch byla sledována kvalitativní kritéria uvedená
v kap. D.2.2.2.

Pojem sídelní zeleň není v českém právním systému jednoznačně
kodifikován.
V oblasti územního plánování je koncepce sídelní zeleně uváděna jako
nedílná součást územního plánu, v praxi je pojetí koncepce sídelní zeleně
velmi různé, převažuje však popis a řešení ploch zeleně v zastavěném
území. Důvodem je, že
a) koncepce sídelní zeleně je součástí koncepce urbanistické
b) nezastavěnému území je věnována samostatná koncepce
uspořádání krajiny.
V praxi krajinářské architektury a realizace a péče o zelené plochy je
rovněž sídelní zeleň uváděna jako zeleň či krajina sídel, tedy zastavěného
území.
Toto pojetí se uplatňuje i ve výše zmíněném metodickém dokumentu
MŽP, který definuje sídelní zeleň „jako soubor ploch, jejichž hlavní využití
je vázáno přímo na zeleň (resp. vegetační prvky), nebo v nichž je zeleň
důležitým doplňkovým prvkem k hlavnímu využití těchto ploch, který se
vymezuje v zastavěném území, zastavitelných plochách a případně
nezastavěném území v bezprostřední vazbě na zastavěné území a
zastavitelné plochy“.

B.2.3 Projednání studie

Metodický dokument MŽP dále uvádí že „prostorovým a funkčním
uspořádáním stávajících a navržených ploch sídelní zeleně do pokud
možno spojité sítě vzniká systém sídelní zeleně“.

Studie byla v průběhu prací konzultována se zadavatelem a
pořizovatelem. V období březen 2020 – květen 2020 byla možnost
osobních konzultací omezena díky restriktivním opatřením v důsledku
šíření nemoci COVID 19 a konzultace probíhaly především e-mailovou
poštou.

Pro hodnocení a plánování systémů sídelní zeleně se používá
kategorizace vycházející ze strukturálních charakteristik ploch zeleně a
jejich vazeb na další urbánní struktury a z využití ploch zeleně. Vymezují
se tzv. funkční typy zeleně nebo kategorie zeleně nebo též funkčně–
kompoziční jednotky zeleně.

Konzultace a jednání proběhly v těchto termínech:
22. 1. 2020 – konzultace k základním aspektům studie a zakázky při
podpisu smlouvy o dílo.
16. 3. 2020 – konzultace k analýze sídelní zeleně v rámci průzkumů
a rozborů.
30. 4. 2020 – projednání návrhu územní studie se zadavatelem
a pořizovatelem.

B.3.2 Úrovně řešení sídelní zeleně
B.3.2.1 Úroveň celku a detailu
V ÚSSZ je uplatněn přístup k pojetí zelených ploch
a) v úrovní systému zeleně jako celku;
b) v úrovni detailu základní ploch a stromořadí.
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Systém zeleně jako celek
V této úrovni je pohlíženo na systém zeleně jako celek tvořený souborem
ploch odlišných strukturou a využitím. Struktura a využití ploch jsou
vyjádřeny zařazením ploch do kategorií popsaných dále v kap. B.3.4.
Kromě sídelní zeleně je v této úrovni analyzována a řešena i zeleň
krajinná (viz kap. C.2.3 a E.2.). Důvodem je postižení vazeb a vztahů
jednotlivých ploch i obou subsystémů zeleně.
Celostní (holistický) přístup je základem aktuálně velmi frekventovaného
konceptu zelené či zelenomodré infrastruktury. Sídelní zeleň a krajinná
zeleň jsou v rámci zmíněného pojetí subsystémy, které jsou bohužel
v územně plánovacích dokumentacích i v územně plánovacích
podkladech většinou řešeny odděleně.
Detailní úroveň – základní plochy zeleně a stromořadí
V detailní úrovni jsou řešeny dílčí vybrané plochy sídelní ev. krajinné
zeleně a stromořadí, které jsou pro účely studie základní jednotkou
systému zeleně města. Těmto tzv. základním plochám a stromořadím je
věnována pozornost ve větší podrobnosti.
Konkrétní základní plochy sídelní zeleně byly definovány v zadání ÚSSZ.
Zhotovitel na základě analýzy a průzkumu území doplnil další řešené
plochy sídelní zeleně. Jedná se o veřejně přístupné nebo vyhrazené
plochy v majetku města Přeštice, jednu plochu v majetku TJ Sokol
Přeštice a jednu plochu na pozemcích v majetku Českých drah a Správy
železnic. Celkem bylo hodnoceno 40 ploch.
Do hodnocení v nejpodrobnější úrovni bylo zařazeno též 18 stromořadí.

V této úrovni je pozornost věnována základním plochám sídelní zeleně a
stromořadím (viz kap. B.3.2) včetně vazeb na zeleň krajinnou
v návaznosti na hranice zastavěného území a rozvojových ploch města.
Analýza území vlastního města popsána v části D, návrh systému zeleně
v úrovni širšího území je uveden v části F, detaily k jednotlivým základním
plochám a stromořadím v částech G. a H.
V grafické části je úroveň vlastního města zobrazena výřezem zahrnujícím
zastavěné území a zastavitelné plochy sídla Přeštice dle územního plánu.
Je použita ve výkresech 02, 03, 05 a 06.

B.3.3 Analýza a návrh
ÚSSZ obsahuje krmě analýzy i návrh systému sídelní zeleně, resp. jeho
základních jednotek, tedy základních ploch sídelní a krajinné zeleně a
stromořadí.
Z tohoto pohledu jsou rozlišovány základní plochy sídelní ev. krajinné
zeleně a stromořadí na
a) stávající;
b) navrhované.
Stávající základní plochy sídelní zeleně a stromořadí
Stávající základní plochy sídelní zeleně a stromořadí jsou popsány v části
D studie a podrobně řešeny v částech G a H. Zakresleny jsou ve všech
výkresech grafické části. Ve výkresu 03, kde jsou zakresleny pouze plochy
vyžadující opatření ke zlepšení stavu.

Jsou popsány v kap. F.5.5 a zakresleny ve výkresech 05 a 06.
Alternativní navrhované plochy jsou označeny písmenem A, číslem
plochy a kódem kategorie – např. A 01 U.

B.3.4 Kategorizace zeleně
Kategorizace zeleně na území Přeštic je provedena na základě
metodických podkladů uvedených v kap. B.2.1 s úpravami pro konkrétní
podmínky a přístup užitý v ÚSSZ.
V základním členění jsou vymezeny plochy zeleně v krajině (krajinná
zeleň) a plochy zeleně v sídlech (sídelní zeleň). Toto členění, které je
použito v částech C a E ÚSSZ a ve výkresech 01 a 04 je použito z důvodu
zajištění celostního pohledu na zeleň.
Kódy kategorií
V následujícím přehledu kategorií je k názvu některých kategorií doplněn
kód v závorkách. Tento kód je použit pro označení
a) stávajících základních ploch sídelní zeleně a stromořadí;
b) navrhovaných ploch sídelní a krajinné zeleně a stromořadí;
c) alternativních navrhovaných ploch.
Kód je použit pro označení ploch v jednotlivých částech textové části a ve
výkresech grafické části.

B.3.4.1 Krajinná zeleň

Územní průmět základních ploch a stromořadí je patrný z grafické části
(zejména výkres 02), analýzy a návrhy vztažené k jednotlivým plochám a
stromořadím jsou uvedeny v kartách ploch a stromořadí v částech G a H.

Stávající základní plochy sídelní zeleně a stromořadí jsou v textu i ve
výkresech označeny číslem a kódem kategorie – např. 01 U.

Krajinný pokryv je pro účely této studie členěn na krajinné struktury
(matrice) a vlastní krajinnou zeleň - krajinné prvky, což je členění užívané
v krajinné ekologii.

Navrhované základní plochy sídelní a krajinné zeleně a stromořadí

Krajinné struktury jsou následující:

B.3.2.2 Úroveň širšího území a vlastního města

V kap. F.53 je uveden přehled a popis navrhovaných základních ploch
sídelní a krajinné zeleně a alejí a stromořadí. Do návrhu jsou zahrnuty:

Z hlediska územního je ÚSSZ řešena ve dvou úrovních podrobnosti:
a) širší území;

a) plochy a stromořadí, které by měly být nově realizovány,

b) pole – plochy orné půdy dle skutečného využití;

b) vlastní město.

b) stávající plochy zeleně, u nichž se předpokládá změna jejich
vyžití a zařazení mezi základní plochy zeleně.

c) louky – plochy luk a pastvin dle skutečného využití;

Širší území
Úroveň širšího území představuje celé správní území města zahrnující
sídla Přeštice, Žerovice, Zastávka, Skočice, Vícov a Střížov.

Z důvodu zjednodušení jsou v dalším textu i ve výkresech grafické části
navrhované plochy sídelní a krajinné zeleně označovány jako navrhované
plochy zeleně.

V této úrovni je řešen systém zeleně v celkové úrovni jako soubor ploch
sídelní zeleně a krajinné zeleně.

Navrhované plochy zeleně jsou zakresleny ve výkresech 05 a 06.

Analýza širšího území je popsána v části C, návrh systému zeleně v úrovni
širšího území je uveden v části E.
V grafické části studie je úroveň širšího území zobrazena ve výkresech 01
a 04.
Vlastní město
Úroveň vlastního města zahrnuje zastavěné území sídla Přeštice
s bezprostředním krajinným zázemím.
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a) lesy – do této struktury jsou zařazeny všechny plochy lesů na
pozemcích určených k plnění funkce lesa;

d) vodní plochy a toky – plochy řeky, drobných vodotečí, rybníků a
nádrží včetně bezprostředních břehových porostů dle
skutečného stavu.
Vlastní krajinnou zeleň (krajinné prvky) představují na území Přeštic
následující kategorie:

Navrhované plochy jsou označeny písmenem N, číslem plochy a kódem
kategorie – např. N 01 U.

a) lada;

Alternativní navrhované plochy

c) plochy dřevin mimo lesní půdní fond;

Specifickou kategorií navrhovaných ploch jsou alternativní navrhované
plochy v území řešeném regulačním plánem. Jde o plochy představující
variantu k vymezení ploch zeleně v regulačním plánu. Jejich vymezení by
bylo vhodné provést při změnách platné územně plánovací
dokumentace.

d) sady;

b) plochy zeleně s rekreačním využitím;

e) meze;
f) protierozní pásy;

g) aleje a stromořadí v krajině.

Jedná se o ladem ponechané zemědělské a ostatní pozemky v krajině
zarůstající spontánní vegetací.

a) zeleň obytných souborů hromadného bydlení;

Do této kategorie náleží plochy účelových zařízení, které svým
charakterem patří do soustavy sídelní zeleně. Vysoký podíl vysoké liniové
zeleně, nové řešení dílčích částí nutno vždy rozvíjet individuálně řešeným
programem.

b) zeleň školních a kulturních zařízení;

Ochranná zeleň (T)

Plochy zarostlé souvisle dřevinou vegetací jsou zařazeny do kategorie
plochy dřevin mimo lesní půdní fond.

c) zeleň zdravotnických zařízení;
d) zeleň sportovních areálů;

Kategorie zahrnuje plochy pásů dřevin sloužících k odclonění dopravních
staveb od obytných území.

e) zeleň ostatní občanské vybavenosti;

Rekreační zeleň (R )

f) zeleň dopravních staveb;

Kategorie je pro účely ÚSSZ charakterizována jako plochy zeleně
s využitím pro k rekreačním aktivitám.

Lada

Plochy zeleně s rekreačním využitím (KR)
Tuto kategorii představují plochy v krajině využívané ke sportovním a
rekreačním aktivitám.
Plochy dřevin mimo lesní půdní fond (KL)

e) ochranná zeleň.
Ve skupině ploch zeleně ve vedlejší funkci byly vymezeny kategorie

g) stromořadí.

Kategorie zahrnuje souvislé dřevinné porosty mimo pozemky určené
k plnění funkcí lesa.

I. Plochy zeleně v hlavní funkci

II. Plochy zeleně ve vedlejší funkci

Park (P)

Zeleň obytných souborů hromadného bydlení (ZB)

Sady

Do kategorie park patří souvislé upravené plochy, na kterých plošná a
prostorová struktura vegetačních prvků odpovídá potřebám pro
plnohodnotný odpočinek. Jejich hlavní funkcí je harmonizace
biologických a urbanistických prvků městského prostoru.

Plochy veřejných prostranství s převažující vegetací uvnitř zástavby
bytových domů, bezprostředně navazující na zástavbu s určením k
využívání obyvateli bytových domů. Zvláštností ploch je přítomnost
charakteristické vybavenosti - dětská hřiště, pískoviště, ale i plochy
určené k hospodářskému využívání bloků (klepače, sušáky).

Do této kategorie jsou pro účely ÚSSZ zařazeny pozemky sadů a
samostatných zahrad v krajině, které jsou stále využívány nebo je v nich
zjevný charakter výsadeb typické pro takovéto plochy.
Meze
Jako meze jsou vymezeny liniové prvky většinou s malou šířkou, které
buď samostatně, nebo jako doprovod polních cest oddělují půdní bloky.
Protierozní pásy (KE)
Tato kategorie zahrnuje travnaté pásy v plochách polí sloužící
k protierozní ochraně.
Aleje a stromořadí v krajině (ST)
Specifickou kategorií krajinné zeleně jsou aleje a stromořadí v krajině.
Tento dříve běžný krajinný prvek je stále více redukován zejména díky
neochotě tyto plochy udržovat.
Plochy krajinné zeleně podle jednotlivých kategorií jsou v ÚSSZ
analyzovány a řešeny pouze v úrovni širších vztahů v kap. C.2.3 a E.2.
V grafické části jsou znázorněny ve výkresech 01 a 04 řešících celé území
města.

Skladba vegetačních prvků, dosahovaná intenzita péče, možnost
rozvinutí programového řešení a kompozice činí z tohoto funkčního typu
nejvýznamnější kompoziční celek krajinářské architektury. Požadavek na
možnost poskytnutí účinné rekreace v přírodním prostředí je podmíněn
dostatečným kompozičním a pěstebním potenciálem plochy a možností
jeho případného využití.
Stupeň dosažení kompozičního a pěstebního cíle každé základní plochy je
posuzován dosaženou stabilitou plochy.
Parkově upravená plochy (U)
Menší parkově upravené plochy, u kterých převažuje dekorativní
(prostorotvorná, doplňující) funkce. Na rozdíl od parků tyto plochy
neposkytují většinou možnost plnohodnotného prostředí pro odpočinek
a možnost všestranně rozvíjet kompozici a program plochy.
Jejich funkce v systému zeleně města je významná - vytváří mozaiku
drobných ploch, která významně ovlivňuje upravenost (charakter) a
specifičnost městských částí i celého sídla.

Zeleň občanské vybavenosti (ZC)
Kategorie zahrnuje plochy v okolí budov občanské vybavenosti, které
nemají charakter parkově upravených ploch (struktura plochy je
podřízena typu vybavenosti).
Zeleň dopravních staveb (ZD)
Převážně liniové plochy zeleně bezprostředně navazující na komunikace a
dopravní stavby.
Zeleň školních a kulturních zařízení (ZK)
Převážně vyhražená zeleň, s omezeným přístupem, převážně oplocená,
náležející k areálům všech typů škol, mateřských škol, domovů dětí a
mládeže, dětských domovů, církevních objektů, kulturních zařízení.
Plochy vytváří většinou nezbytné zázemí (doprovod) konkrétního
zařízení.

B.3.4.2 Sídelní zeleň

Ostatní plocha (O)

Zeleň individuálního bydlení

Kategorizace sídelní zeleně odpovídá kategorizacím běžně užívaným
v generelech zeleně a ÚSSZ. Vychází ze struktury a funkce ploch
v systému sídelní zeleně a v celkové urbanistické struktuře města.

V této kategorii jsou zařazeny:

Kategorie představuje zahrady rodinných domů a vilových domů. Stav
ploch v této kategorii je podřízen potřebám, znalostem a vkusu
soukromých majitelů domů a pozemků.

Ve skupině ploch zeleně v hlavní funkci byly v Přešticích vymezeny
kategorie:
a) park;
b) parkově upravená plocha;
c) ostatní plocha;
d) hřbitov;

a) menší plochy zeleně se specifickou funkcí, jako jsou dětská
hřiště, jejichž struktura a kompozice jsou významně podřízeny
této funkci;
b) drobné plochy zeleně dekorativního charakteru, které neplní
žádnou podstatnou funkci v systému sídelní zeleně;
c) další plochy zeleně, které jsou součástí veřejných prostranství,
které ale nelze jednoznačně přiřadit do jiné kategorie.
Hřbitovy (H)

Rekreační zeleň v zahradách a zahrádkových osadách
Zeleň zahrad a zahrádek v plochách individuální rekreace. Významná
kategorie soukromé zeleně. Stav ploch v této kategorii je podřízen
potřebám, znalostem a vkusu soukromých majitelů domů a pozemků.
Zeleň sportovních areálů (ZS)
Plochy zeleně uvnitř sportovních areálů s upraveným režimem
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přístupnosti, převážně oplocených, náležejících k vyšší vybavenosti, např.
stadiony, fotbalová hřiště, tenisové kurty, dostihové závodiště aj. Zeleň je
většinou ve formě parkově upravených ploch, pravidelně udržovaných.
Zeleň výrobních areálů
Zelené plochy v plochách výroby a skladování, zemědělské výroby a
v plochách technické infrastruktury. Jde převážně o zbytkové zazeleněné
plochy ev. plochy clonné a izolační zeleně.
Podíl ploch zeleně je většinou nízký.
Zeleň zdravotnických zařízení (ZZ)
Převážně vyhražená zeleň, s omezeným přístupem, náležející k areálům
staveb pro zdravotnictví a pro sociální péči. Plochy vytváří většinou
nezbytné zázemí (doprovod) konkrétního zařízení.

Jsou popsány v návrhové části studie v kap. F.7.1.
Regulační plán
Navrhované plochy zeleně v zóně Severní předměstí II respektují členění
území zóny na veřejná prostranství a bloky zástavby, i když se
k navrženému řešení zeleně v rozvojové zóně staví kriticky.
Při projednání návrhu studie se zadavatelem a pořizovatelem bylo
dohodnuto, že ve studii budou v území řešeném regulačním plánem
zakresleny plochy zeleně dle názoru zhotovitele ÚSSZ. Podmínkou je
zachovat členění území místními komunikacemi.
Výsledkem jsou tří alternativní navrhované plochy, jejichž umístění
respektuje celkovou kompozici systému sídelní zeleně. Realizace těchto
ploch je možná pouze po změně regulačního plánu. Jsou popsány
v návrhové části studie v kap F.5.5 a F.7.2.

Stromořadí (ST)
Specifická kategorie zahrnující uliční stromořadí v intravilánu města.
Dřeviny nejsou uspořádány v porostech a nejsou vyvinuta další patra ve
vertikální struktuře prvků. Stromořadí jsou tvořena většinou dřevinami
stejného druhu a stáří.
Plochy sídelní zeleně patřící do jednotlivých kategorií jsou v ÚSSZ
analyzovány a řešeny v analytické části v kap. C.3 a D.2, v návrhové části
v kap. E.2, F.1, F.5 a v částech G a H.

B.5 Přehled změn v čistopisu studie
Na základě projednání a návrhu a konzultací jsou v konečné podobě
studie provedeny následující změny:

b) ve výkresu 04 je pro přehlednost kategorizace zjednodušena –
plochy zeleně v doplňkové funkci jsou sloučeny do tří účelových
kategorií



úprava stylistických a dalších chyb;



změna pojmosloví – hlavní plochy zeleně a stromořadí
změněno na základní plochy zeleně a stromořadí v souladu
s užitím tohoto pojmu v metodikách;



úprava zařazení některých ploch do kategorií zeleně
z důvodu dosažení souladu charakteru plochy a popis
kategorie uvedeného v kap. B.3.4:

c) ve výkresech 02, 05 a 06 jsou kategorie znázorněny u základních
ploch zeleně.
Další informace o použité metodice jsou uvedeny v jednotlivých
kapitolách.

B.4 Soulad s územním plánem a regulačním plánem
Územní studie sídelní zeleně města Přeštice vychází z Územního plánu
Přeštice a Regulačního plánu rozvojové zóny Přeštice – Severní předměstí
jako z podstatných podkladů. Tyto závazné podklady v maximální možné
míře respektuje.
Územní plán
Vymezení kategorií zeleně v krajině i v zastavěném území respektuje
plochy s rozdílným způsobem využití vymezené územním plánem.
Navrhované plochy sídelní a krajinné zeleně jsou až na dále uvedené
výjimky v souladu s urbanistickou koncepcí územního plánu i koncepcí
uspořádání krajiny.
ÚSSZ obsahuje několik návrhů, jejichž realizace změnu územního plánu.
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4. Část D: úprava tabulek a grafů v souvislosti s úpravami ve
vymezení a označení ploch.
5. Doplnění informace o podílu zeleně v průmyslových plochách
v kap. D.2.5 (požadavek z projednání studie).
6. Část F


úprava názvů kapitol v souvislosti s úpravou označení
návrhových ploch a stromořadí z důvodu přehlednosti a
souladu s grafickou částí;



doplnění alternativního řešení uliční zeleně v kap. F.1.3
(požadavek z projednání studie);



doplnění základní regulace vybavenosti v základních
plochách zeleně dle kategorií v kap. F.1.4 (požadavek z
projednání studie);



doplnění alternativních navrhovaných ploch zeleně v území
řešením regulačním plánem (požadavek z projednání studie);



úprava označení navrhovaných ploch a stromořadí ve vazbě
na předchozí úpravu vč. doplnění kódu kategorie z důvodu
sjednocení pojetí stávajících základních ploch sídelní zeleně a
stromořadí a navrhovaných ploch zeleně a stromořadí.

1. Celá studie (průmět v textové i grafické části)

V grafické části jsou vyznačeny:
a) ve výkresu 01 plošně barevně rozlišenými plochami;

3. Část C: upřesnění výčtu ploch zařazených do jednotlivých
kategorií sídelní zeleně v souvislosti s úpravou kategorizace
ploch.




7. Část G:


doplnění informace o způsobu využití dle územního plánu u
všech ploch;

o

plocha 01 z U do P.



doplnění doporučené vybavenosti u všech ploch;

o

plocha 02 z O do U,



o

plocha 04 z U do P,

skica u plochy 03 U - doplnění varianty řešení s parkováním
mimo střed náměstí (požadavek z projednání studie);

o

plocha 09 z O do P,



skica u plochy 05 ZB - doplnění pozemků u kotelny a bytovky
s doplněním úprav v nově přičleněných plochách;

o

plocha 10 z O do ZC,



o

plocha 13 z O do U,

o

plocha 14 z O do U,

o

plocha 19 z O do U,

skica u plochy 06 ZB - oprava grafické chyby, zvětšení plochy
zeleně u studny, doplnění parkovacích stání u vjezdu do
sídliště, doplnění chodníku pro obsluhu zadních vchodů do
panelového domu (požadavek z projednání studie);

o

plocha 20 z O do U;



doplnění stávajících základních ploch sídelní zeleně 39 T
a 40 T (dle návrhů v anketě);

skica u plochy 08 ZB - oprava hranice řešeného území (změny
ve vymezení ploch v souvislosti s výsledky projednání
studie);



úprava rozsahu plochy 05 ZB, 08 ZB a 37 ZK na základě
požadavků z projednání.

skica u plochy 10 ZC - dotažení obslužné komunikace k
řadovým garážím (požadavek z projednání studie);



skica u plochy 15 O - zrušení navržených stromů z důvodu
záplavového území (požadavek z projednání studie);



skica u plochy 18 ZB – doplnění parkoviště v jižní části plochy
(požadavek z projednání studie);

2. Část B: upřesnění úrovní řešení sídelní zeleně, doplnění popisu
úrovně celku a detailu a doplnění popisu stabilizovaných a
návrhových ploch z důvodu zvýšení srozumitelnosti studie.



skica u plochy 35 ZD - doplnění realizovaných vjezdů k myčce
a stávajících kolmých parkovacích stání, navýšení počtu
parkovacích stání na východní straně plochy (požadavek z
projednání studie).

8. Výkres 05: doplnění kompozičních os a uzlů z důvodu znázornění
vazby navrhovaných ploch a stromořadí na kompoziční řešení
systém zeleně.
9. Výkresy 05 a 06:


doplnění alternativních navrhovaných ploch zeleně v území
řešením regulačním plánem (požadavek z projednání studie);



úprava označení navrhovaných ploch a stromořadí ve vazbě
na předchozí úpravu vč. doplnění kódu kategorie z důvodu
sjednocení pojetí stávajících základních ploch sídelní zeleně
a stromořadí a navrhovaných ploch zeleně a stromořadí.
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C. ANALÝZA SYSTÉMU ZELENĚ
V ÚROVNI ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ
C.1 Širší území
Širší území představuje celé správní území města Přeštice zahrnujícího
katastrální území Přeštice, Žerovice u Přeštic a Skočice u Přeštic. Celková
výměra správního území města je 2540,7 ha.
Přeštice leží 20 km jihozápadně od krajského města Plzeň. Prochází jimi
silnice I/27 spojující významná centra osídlení severozápadních Čech
(Most – Žatec – Plzeň – Klatovy) s hranicí se SRN (Železná Ruda). Městem
prochází též železniční trať spojující Plzeň s Železnou Rudou a SRN.
Přirozenou osou území města je řeka Úhlava s poměrně širokou údolní
nivou.
V současnosti žije v Přešticích 7 131 obyvatel (k 31. 12. 2019, data
Českého statistického úřadu). Pro řešení rozvoje města i pro úvahy o
rozvoji a využití ploch zeleně jsou poměrně nepříznivé údaje o věkové
struktuře města. V roce 2019 byl index stáří (počet obyvatel ve věku nad
65 let k obyvatelům ve věku do 14 let) 1,47 a průměrný věk 43,5 roku.
Příznivý je naopak fakt, že v posledních několika letech dochází
k celkovému přírůstku obyvatel, v němž se přirozený přírůstek uplatňuje
více než přírůstek migrací.

V krajinném obrazu města se uplatňují i výrazné vulkanicky podmíněné
vrcholy Švihovské pahorkatiny. Vrcholy tvořené bazalty prvohorního stáří
jsou typickým prvkem krajiny mezi Plzní a Kdyní. Přímo na území města
se nachází Střížov (522 m n. m.) a několik menších vrcholů. Jedním z nich
je i návrší Pohoř (Pohořko, Pohorsko) tvořící výrazný ostroh nad Úhlavou
na jižním okraji Přeštic, na němž bylo historicky hradiště rodu Drslaviců.
V druhé polovině 18. století zde byl vybudován kostel Nanebevzetí Panny
Marie, který je kulturní dominantou města a jeho širšího okolí uplatňující
se v dálkových pohledech.
V grafické části jsou krajinné vztahy a významné prvky krajinného obrazu
území města širšího okolí znázorněny ve schématu širších krajinných
vazeb ve výkresu 01.

C.2.2 Územní systém ekologické stability
Z hlediska krajinných vazeb je potřebné zmínit se o územním systému
ekologické stability jako jedné ze specifických částí tzv. zelené
infrastruktury.
Územní systém ekologické stability (dále též „ÚSES“ je definován
zákonem č. 114/1992 Sb. jako síť ekologicky stabilních ploch a linií
(biocenter a biokoridorů), které mají přispět k celkovému zlepšení stavu
krajiny, zejména její ekologické stability a biologické diverzity. ÚSES se
vymezuje na nadregionální a regionální úrovni v zásadách územního
rozvoje krajů a na lokální úrovni v územních plánech měst a obcí.

C.2.1 Krajinné vztahy a krajinný obraz

Na území města jsou vymezeny všechny úrovně ÚSES. Nadregionální
úroveň představuje nadregionální biokoridor K 105 vedený po
významných vrcholech Švihovské pahorkatiny. V Přešticích vede po
vrcholech Střížova, kde je vymezeno vložené regionální biocentrum (RBC)
890.

Z hlediska krajinných vztahů je podstatná poloha Přeštic v údolní nivě
Úhlavy. Řeka, která je hlavní krajinnou osou území jižně od Plzně, byla
hlavním lokalizačním faktorem původního osídlení města (viz kap. D.1).

Po řece Úhlavě je veden regionální biokoridor (RBK) 208, do něhož jsou
na území města vložena lokální biocentra (LBC) 208/02 (část), 208/03,
208/04 a 208/05.

Niva řeky Úhlavy je též určujícím faktorem morfologie území města a jho
krajinného obrazu.

Další skladebnou částí na regionální úrovni je regionální biocentrum RBC
1057 vymezené v lesním komplexu u Skočic. Toto RBC je hraničním RBC
pro RBK 198 a 199. RBK 199 obchází území města a propojuje se s RBK
vedeným po Úhlavě.

C.2 Krajina

Plošina nivy v nadmořské výšce 350 m se ve směru na jihovýchod
(orientace od mostu přes Úhlavu na Nepomucké ulici) rozprostírá až
k Příchovicím a k silnici Příchovice – Přeštice. Na severovýchodě je
ohraničena relativně výraznou hranou, na níž se nachází zástavba Vícova
s kostelem sv. Ambrože a severněji pak chatové osady. V severozápadním
směru plošina nivy zasahuje až k okraji současné zástavby severního
předměstí. Ve směru na jihozápad niva zahrnuje část původního města.
Jižněji je pak okrajem nivy výrazný terénní zlom návrší Pohoř.
Střed Přeštic s Masarykovým náměstím a zástavba severního předměstí
náměstí leží na mírně ukloněných svazích plošiny s nadmořskou výškou
kolem 380 m, která rozprostírající se severně od Přeštic a zasahující přes
část Zastávka k Dnešicím, Chlumčanům a k Dobřanům.
Území města se zvedá západním a jihozápadním směrem k další zvlněné
plošině kolem Skočic s nadmořskou výškou kolem 400 m.
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Územní systém ekologické stability je znázorněn v grafické části ve
výkresech 01 a 04.

C.2.3 Využití krajiny a plochy krajinné zeleně
Využití pozemků podle údajů z evidence katastru nemovitostí je uvedeno
v následující tabulce.
Využití pozemků
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

Výměra
k 31. 12. 2019
ha
1 701,58
1 278,65
0
0
96,73
4,66
321,54
839,10
427,15
38,73
81,66
291,56

Podíl z celkové
rozlohy města
%
67
50
0
0
4
0
13
33
17
2
3
11

Výměry a podíly uvedené v tabulce nejsou přesné, protože řada ploch
není využívána v souladu s kulturou uvedenou v katastru nemovitostí.
Příkladem jsou ostatní plochy – účelové komunikace a polní cesty, které
jsou rozorány nebo zatravněny a využívány jako zemědělské plochy.
Tabulka přesto rámcově ukazuje využití krajiny v Přešticích. Výrazně
převažuje zemědělská půda., stupeň zornění je vysoký. Poměrně vysoký
je podíl trvalých travních porostů, zejména v nivě řeky. Podíl lesů je nízký,
pod podílem lesů na úrovni České republiky i Plzeňského kraje.
Krajina na území města je z hlediska využití poměrně diferenciovaná.
Výraznou strukturou jsou louky v údolní nivě Úhlavy a též v mělkých
údolích dvou bezejmenných vodotečí, které jsou pravostrannými přítoky
řeky. Další významnější plochy luk jsou v okolí Žerovic.
Lesy se nachází v severním, západním a východním cípu území města.

Lokální ÚSES navazuje na regionální úroveň a je tvořen třemi hlavními
větvemi.

Hlavní vodní plochou je Nový rybník u sídla Zastávka. Hodnotná je i
kaskáda menších rybníků ve Skočicích.

První z nich tvoří lokální biokoridor (LBK) procházející LBC 208/05, P5028,
PŘ027 a PŘ025. Z LBC PŘ017 se odpojuje LBK severním směrem na území
obce Dolní Lukavice, z LBC PŘ027 pak LBK směřující do LBC PŘ026 na
území obce Oplot.

Plochy krajinné zeleně dle kategorií uvedených v kap. B.3.4.1 tvoří
důležité prvky zlepšující stav krajiny a zprostředkující propojení krajinné a
sídelní zeleně.

Druhá větev se odpojuje z první větve v LBC PŘ017. Jde o LBK propojující
LBC PŘ009, PŘ008 a PŘ007. Poslední LBC leží na hranici Přeštic a Oplotu.
Třetí větev je tvořená LBK propojujícím LBC 208/02, PŘ039 a PŘ029,
z něhož je krátkým LBK napojen na RBC 1057 a dalším LBK na RBK 199.
Z LBK PŘ039 odbočuje krátký LBK do LBC PŘ007, které je součástí výše
popsané druhé větve.

Lada
Poměrně významnou plochu zaujímají ladem ležící pozemky,
představované zejména plochou opuštěné cihelny mezi Přešticemi a
Žerovicemi a neobdělávané plochy na okraji zástavby Přeštic, na nichž je
plánována výstavba.

Plochy zeleně s rekreačním využitím

živočišné výroby.

Na území města jde pouze o plochu pupmtrackového areálu v pásu
krajinné zeleně při silnici do Kucín.

C.3.2 Zastavěná území a sídelní zeleň

Plochy dřevin mimo lesní půdní fond
V krajině města jde o rozmanitou skupinu prvků většinou liniového
charakteru – zarostlé strouhy, úvozy, rozvinuté břehové porosty (např.
kolem Nového rybníka a při Úhlavě) apod.
Sady
Na území města náleží do této kategorie pouze několik ploch. Jde o sady
u Vícova, sad a zahradu u bývalé cihelny a sad nad Skočicemi.
Meze
Meze jsou na území města především v rozsáhlých plochách polí
v západní části správního územ í města.
Protierozní pásy
Protierozní ochranné pásy byly zjištěny v plochách polí u Žerovic.
Aleje a stromořadí v krajině
Aleje a stromořadí jsou vymezeny kolem cest, nejsouvislejší a nejdelší je
oboustranná alej podél silnice ze Žerovic do Zastávky a Dnešic.
Nejhodnotnější je alej spojující Přeštice a Příchovice. Navazuje na ulici
V Brance a lávku přes Úhlavu. Je zařazena mezi hlavní stromořadí (117
ST). Jde o kompozičně i ekologicky velmi významnou alej dubů letních,
které je bohužel souvislá jen jednostranně.
Další alejí umístěnou zčásti v krajině a zařazenou mezi hlavní stromořadí
(118 ST) je alej jabloní v prodloužení ulice Palackého směrem k rozvodně
Přeštice a do Dolní Lukavice.

C.3 Sídla a sídelní zeleň

Největším zastavěným území jsou vlastní Přeštice. Menší plochu
zaujímají urbanizovaná území Skočice, Žerovice a Zastávka. V sídle Vícov
se uplatňují zejména plochy chatových osad. V sídle Střížov zabírají
největší plochu areály živočišné výroby a bioplynové stanice.
Sídelní zeleň v zastavěných územích představují plochy zařazené do
kategorií uvedených v kap. B.3.4.2. Plochy zařazené mezi základní plochy
zeleně jsou v následujícím přehledu uvedeny kurzivou.
Parky (P)
Na území města je do této kategorie zařazena plocha parku Kosmonautů
při Třídě 1. máje. Jde o klasickou parkovou plochu pojmenovanou podle
sochy kosmonautů z roku 1983.
Dalšími parky jsou nový park v ulici Na Borech, park ve vnitrobloku
Husova - Rybova a park s dětským hřištěm v Pohorské.
Parkově upravené plochy (U)
Mezi parkově upravené plochy patří plocha zeleně náměstí, nově
upravená plocha herními prvky na rohu ulic Palackého a Slunečná, zelená
„náměstí“ při Nepomucké, v Pobřežní a Havlíčkovo náměstí a plocha u
střelnice.
Ostatní (O)
Ostatní plochy zeleně se nacházejí na řadě míst Přeštic. Jedná se o např.
dětské hřiště v Luční, plochu u pomníku Jakuba Jana Ryby a další plochy.
Významné jsou plochy kolem rybníků v centru Skočic.
Hřbitovy (H)
Na území města jsou do této kategorie zařazeny plochy městského
hřbitova na jižním okraji města a plocha bývalého židovského hřbitova,
která však již specifickou funkci hřbitova neplní.

C.3.1 Sídelní struktura

Zeleň obytných souborů hromadného bydlení (ZH)

Těžištěm sídelní struktury správního území města i jeho okolí jsou vlastní
Přeštice představující lokální centrum vybavenosti a zaměstnanosti.

Na území města jde kategorii, do které spadají veřejně přístupné plochy
zeleně bloků panelových bytových domů.

Přeštice představují komplexně se rozvíjející městské území zabezpečující
obytnou, obslužnou, pracovištní a rekreační funkci pro správní území
města i širší zázemí.
Sídla Žerovice a Skočice mají charakter venkovských sídel s převáženě
obytnou funkcí a se zázemím pro zemědělskou výrobu.
Sídlo Zastávka, které vzniklo ve vazbě na železniční stanici, má rezidenční
charakter.
Vícov má charakter rezidenčně rekreační. Kromě poměrně malé obytné
části jsou významnou sídelní strukturou oddělené plochy chatových osad
severně od vlastního Vícova
Specifickým sídlem je Střížov tvořený několika rodinnými domy a areály

Zeleň občanské vybavenosti (ZC)
Do této kategorie jsou zařazeny plochy zeleně u budov městského úřadu,
plocha u smuteční síně, plochy u objektů stravování a ubytování
v Palackého ulici a plochy zeleně u obchodních zařízení, zejména
v komerční zóně při silnici I/27, areálu služeb v Hlávkově ulici a plochy
zeleně u čerpacích stanic.

Zeleň školních a kulturních zařízení (ZK)
Do této kategorie náleží plochy v areálech školy v Rebcově ulici a v ulici
Na Jordáně a mateřských škol Gagarinova a Dukelská. Dále jde o plochu
zeleně u kostela Nanebevzetí Panny Marie a plochu u kostela sv. Ambrože
ve Vícově.
Zeleň individuálního bydlení
Jde o plošně nejrozšířenější kategorii sídelní zeleně v Přešticích, ve
Skočicích, v Žerovicích a v Zastávce.
Rekreační zeleň v zahradách a zahrádkových osadách
Kategorie je na území Přeštic hodně zastoupena, jsou do ní zařazeny
plochy zahrádkových osad v nivě Úhlavy, severně od Vícova, při silnici do
Kucín, v ulici K Viaduktu, v ulici K Cihelně, v ulici V Háječku a při silnic do
Skočic.
Zeleň sportovních areálů (ZS)
Do této kategorie patří plochy zeleně fotbalového stadionu, školního
hřiště u ZŠ Na Jordáně, areálu Sokola v Máchově ulici, kynologického
cvičiště při Nepomucké, střelnice, a loděnice v Přešticích a dále plochy
zeleně u koupaliště ve Skočicích a kurtů v Žerovicích.
Zeleň výrobních areálů
V Přešticích jsou do této kategorie zařazeny rozsáhlé plochy výroby
zejména v severní a západní části města a též plochy zeleně
zemědělských areálů ve Skočicích, Žerovicích a na Střížově. Dále jsou
zařazeny plochy úpravny vody a ČOV.
Zeleň zdravotnických zařízení (ZZ)
Na území města do této kategorie náleží plocha u domu s pečovatelskou
službou v Máchově ulici.
Ochranná zeleň (T)
Do této kategorie jsou zařazeny plocha u nádraží a plocha v severní části
Máchovy ulice.
Stromořadí (ST)
Do kategorie jsou zařazena všechna stromořadí vč. jejich fragmentů
v ulicích města a dvě stromořadí v krajině – stromořadí podél cesty od
loděnice do Příchovic a fragment stromořadí podél cesty od křížení ulic
Palackého – Na Borech – Slunečná ulice k rozvodně a do Dolní Lukavice.
Plochy krajinné a sídelní zeleně v úrovni širšího území jsou v grafické části
zakresleny na základě vlastních průzkumů území, hranice dílčích ploch
podle využití jsou upřesněny dle ortofotomap a územního plánu.

Zeleň dopravních staveb (ZD)
Na území Přeštic je do této kategorie zařazena zeleň parkoviště na tř. 1.
Máje a plochy zeleně kolem železniční trati, i když ty mají charakter spíše
krajinné zeleně.
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D. ANALÝZA ZELENĚ V ÚROVNI
VLASTNÍHO MĚSTA
D.1 Vlastní město

urbanistickou strukturu města. I když jsou mezi panelovými bloky
poměrně rozsáhlé veřejné prostory, jejich koncepce a stav nepřispívají ke
kvalitě těchto míst.
Další zástavba bytových domů je dle ÚP realizována a plánována
v návaznosti na ulice Na Borech a Luční. Ani v tomto případě nejde o
urbanisticky vhodná řešení.

Město Přeštice je sídlem se zřetelnou urbanistickou strukturou, v níž se
propisují jednotlivé vývojové fáze výstavby města a jeho pozice v osídlení
jižního Plzeňska v historických časových obdobích. Až na výjimky jde o
kompaktní zástavbu s velkoryse založenými veřejnými prostranstvími.

O dobře pojaté koncepci odpovídající funkci zeleně nelze bohužel hovořit
u ploch zeleně v areálech základní školy a mateřských škol ani u domova
pro seniory.

První písemná zmínka o Přešticích je z roku 1226. Tehdy se Přeštice jako
trhová ves poprvé objevily na listině Přemysla Otakara I.
Významným historickým a urbanistickým počinem, který podstatně
ovlivnil Přeštice a jejich okolí, bylo vybudování kostela Nanebevzetí
Panny Marie podle plánů Kiliána Ignáce Dietzenhofera v letech 1750 –
1775. Stavbu iniciovali benediktýni z kladrubského kláštera. Kostel je
nejvýznamnější památkou Přeštic a okolí a patří k nejhodnotnějším
barokním stavbám v celé České republice.
Další rozvoj osídlení se odehrával okolo Masarykova náměstí, které bylo
místem proslulých trhů. Významnými událostmi, které vyvolaly přestavbu
dnešního centra, byly rozsáhlé požáry na počátku 19. století.

Urbanistická struktura Přeštic v první polovině 19. století - výřez z mapy stabilního
katastru - Císařské povinné otisky map stabilního katastru Čech 1:2880, 1824-1843.

K rozvoji města přispělo vybudování silnice Plzeň - Klatovy (dnes I/27),
která se začala stavět v roce 1809 a železniční trať Plzeň - Klatovy
procházela v bezprostřední blízkosti města.

D.2 Stav sídelní zeleně

Díky faktu, že Přeštice byly okresním městem, došlo k rozvoji
významných budov v centru. Zástavba, především bytová, se začala
rozvíjet k vlakovému nádraží severozápadním směrem od náměstí v linii
ulic Rebcova, Poděbradova, Vrchlického a později Tylova, Smetanova a U
Parku. V Poděbradově ulici byla postavena škola a areál Sokola.

Stav sídelní zeleně je hodnocen pouze v úrovni vlastního města Přeštice
(viz kap. B.3.2).

Západní sektor města se stal místem koncentrace ekonomických aktivit,
což souviselo s dostupností železnice a státní silnice I/27. Rozvoj
výrobních aktivit zde pokračuje a je i dále plánován.
V druhé polovině 20. století byla původní struktura výrazně narušena
realizací několika bloků panelových bytových domů. Existence panelové
výstavby výrazně komplikuje poměrně jasnou a pro obyvatele příjemnou
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V prostoru nejstarší zástavby u Úhlavy je velmi zajímavým urbanistickým
prvkem veřejné prostranství tvořené Havlíčkovým náměstím a ulicemi
Veleslavínova, Pobřežní a Ostrovní. Plochy zeleně v tomto prostoru by
mohly být doplněny o dílčí výsadby v celém veřejném prostranství, což
by zvýšilo jeho atraktivitu.
Za velmi kvalitní lze považovat plochu zeleně u kostela Nanebevzetí
Panny Marie včetně plochy u památníku Jakuba Jana Ryby. Hodnotné
jsou též vegetační úpravy městského hřbitova s velkorysou lipovou alejí.
Dostatečnou kvalitu postrádá naopak plocha u smuteční síně
v sousedství hřbitova.

Historie urbanizace území Přeštic souvisí pravděpodobně se starou
obchodní cestou vedoucí z Prahy povodím Mže přes Plzeňskou kotlinu a
dále proti proudu řeky Úhlavy až do Bavor. Historicky doložené je
hradiště Svatobora z rodu Drslaviců s kaplí na návrší Pohoř. Dalším
místem osídlení byla pravděpodobně poloha u řeky v prostoru dnešní
Pobřežní ulice a již zaniklého náhonu.

Ve dvacátém století se stavební vývoj orientoval i severním směrem a
začala vznikat čtvrť vil a rodinných domů s velkoryse založenými uličními
prostory. Hlavními osami tohoto území jsou ulice Palackého a
Gagarinova. V ulici V Háječku zde byla vybudována i nová škola
s atletickým oválem. Na tuto čtvrť navazuje nový rozvoj území podle
platného územního plánu a regulačního plánu.

převážně o plochy s množstvím dřevin, zejména jehličnanů, které
postrádají jasnou koncepci.

D.2.1 Souhrnné zhodnocení

Přeštice lze označit jako město s dostatkem ploch sídelní zeleně ve všech
kategoriích.
Těžištěm systému sídelní zeleně jsou tři plochy v centru – parková úprava
náměstí, park ve vnitrobloku Husova – Rybova a park Kosmonautů.
Nové plochy sídelní zeleně vznikají v souvislosti s rozvojem města
v severní části, kde dochází k poměrně rychlé výstavbě rezidenční čtvrti
s komerčními plochami při silnici I/27. V této části města byly v nedávné
době realizovány kvalitní plochy zeleně.
V území rodinných domů a vil severozápadně od náměstí chybí volně
přístupné plochy zeleně, je zde několik ploch vyhrazené zeleně a ploch
s omezeným přístupem. Nejhodnotnější je zeleň areálu TJ Sokol Přeštice
s řadami vzrostlých lip po okraji.
Bloky panelových bytových domů jsou rozptýleny v rezidenčních částech
města. Kvalita zeleně odpovídá dobovým způsobům založení. Jde

Jak již bylo výše uvedeno, vyznačují se Přeštice poměrně velkoryse
založenými veřejnými prostranstvími vč. ulic v rezidenčních plochách.
Proto je škoda, že málo ulic je opatřeno kvalitními stromořadími
s použitím odpovídajících druhů. Lze konstatovat, že takového
stromořadí se nachází pouze v ulicích Na Borech a Slunečná, kde je
realizována nová výsadba javorů. Kvalitnější stromořadí je též podél
parku Kosmonautů na Třídě 1. máje. Použité lípy však špatně snášejí
zatížení prostředí provozem na silnici I/27 a mají zhoršený zdravotní stav.
V ulicích rezidenční čtvrti severní předměstí jsou použity buď
neadekvátní malé a tvarově nevhodné kultivary s kulovitou korunou
(Acer platanoides ´Globosum´) nebo jsou stromy zastřihávány. Velmi
zvláštní je použití jehličnanů jako alejových stromů. Příkladem jsou
stromořadí v ulicích Palackého, Rebcova, Husova a Gagarinova, kde jsou
jako alejové stromy zeravy, smrky a borovice. Limitem pro realizaci
kvalitních stromořadí jsou sítě technické infrastruktury, jejichž umístění
má v našich podmínkách přednost před kvalitou veřejných prostranství.
Z hlediska sortimentu stromů a keřů je obecně sídelní zeleň v Přešticích
přesycena jehličnany, což je důsledek módních trendů v minulosti,
zejména v druhé polovině 20. století. V dnešní době je tento fakt
konfrontován s důsledky suchého období a rostoucích teplot, na které
nejsou některé druhy stromů adaptovány.
Co se týče vazeb sídelní zeleně a krajiny, je velkým potenciálem zejména
niva Úhlavy, kde byla realizována zdařilá úprava loděnice. Propojení
ostatních částí Přeštic a krajiny je vázáno pouze na cesty a jejich
vegetační doprovod.

D.2.2 Základní plochy zeleně a stromořadí
Hlavní součástí analýzy systému sídelní zeleně byla podrobná analýza
jednotlivých ploch sídelní zeleně a stromořadí.
V této kapitole jsou uvedeny souhrnné závěry analýzy základních ploch a
stromořadí, podrobnosti jsou uvedeny v kartách ploch a stromořadí
v částech G a H.

D.2.2.1 Přehled základních ploch a stromořadí
Do analýzy byly zařazeny následující plochy:
Číslo

Kategorie

01
02
03
04

P
U
U
P

Výměra
(m2)
7 461
1 469
10 967
39 810

05

ZB

19 617

06

ZB

5 546

07

P

17 111

08

ZB

6 365

09
10
11
12
13
14
15
16

P
ZC
O
O
U
U
O
O

6 139
3 541
434
827
1 301
2 510
1 117
180

17

ZB

5 461

18

ZB

4 070

19

U

5 567

20

U

11 413

21
22
23
24
25

ZK
ZK
ZS
ZS
ZK

1 966
11 865
14 563
9 437
3 745

26

ZB

2 387

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ZC
ZZ
ZB
ZC
ZS
ZK
ZB
ZB
ZD
H
ZK

538
1 154
1 818
746
637
5 333
3 365
6 961
2 037
20 243
7 781

Charakteristika
Nový park v ulici Na Borech
Parčík na rohu Palackého-Slunečná
Masarykovo náměstí
Parkově upravený vnitroblok Husova - Rybova
Zeleň bloku panelových domů Husova
– Vrchlického
Zeleň bloku panelových domů Smetanova
– Tyršova
Park Kosmonautů
Zeleň bloku panelových domů Smetanova
- K Cihelně
Park s dětským hřištěm Pohorská
Zeleň v okolí smuteční síně
Plocha s památníkem J. J. Ryby
Plocha vpusti bývalého náhonu nad jezem
Plocha veřejného prostranství při Nepomucké
Plocha veřejného prostranství při Pobřežní
Plocha veřejné zeleně u Úhlavy
Dětské hřiště Luční
Zeleň bloku panelových domů Kollárova
- Karlova
Zeleň bloku panelových domů Kollárova
- V Háječku
Plochy zeleně u střelnice

Číslo Kategorie
38

ZS

39

T

40

T

Výměra
Charakteristika
(m2)
4 960 Zeleň areálu loděnice
Pás clonné a ochranné zeleně u nádraží
2 320
v Máchově ulici
2 450 Pás clonné a ochranné zeleně při Máchově ulici

H - hřbitov
O - ostatní plocha

P - park
U - parkově upravená plocha
T - ochranná zeleň

Do analýzy byla zařazena následující stromořadí:
Číslo Kategorie
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

Délka
(m)
90
140
56
250
60
272
222
40
70
50
170
120
435
100
625
124
310
550

ZB - zeleň obytných souborů
hromadného bydlení
ZC - zeleň ostatní občanské
vybavenosti
ZD - zeleň dopravních staveb

Ulice / místo
Masarykovo náměstí - východ
Masarykovo náměstí – západ
Masarykovo náměstí - sever
Rebcova
Parkoviště Husova
Třída 1. máje (podél parku)
Palackého – jih (fragmenty)
Husova (fragment)
Plzeňská – sever
Plzeňská – jih
U Stadionu
Na Borech – západ
Na Borech – východ
Na Chmelnicích
Slunečná
Luční
Přeštice – Příchovice
Palackého – sever

ZK - zeleň školních a kulturních
zařízení
ZS - zeleň sportovních areálů
ZZ - zeleň zdravotnických zařízení

Plochy zeleně v hlavní funkci
Kategorie
H - hřbitov
O - ostatní plocha
P - park
U - parkově upravená plocha
T - ochranná zeleň

Počet ploch
1
4
4
6
2

Výměra (m2)
20 243
2 558
70 521
33 227
4 770

Podíl
15,4%
1,9%
53,7%
25,3%
3,6%

H - hřbitov

O - ostatní plocha

Plocha veřejného prostranství Havlíčkovo
náměstí – Pobřežní
Plocha zeleně u školy Na Jordáně
Vnitroblok a zahrada školy Na Jordáně
Plochy zeleně sportoviště školy Na Jordáně
Zeleň areálu TJ Sokol Poděbradova
Zahrada školy Poděbradova

D.2.2.2 Analýza stávajících základních ploch sídelní zeleně –
souhrnné bilance

Zeleň bloku panelových domů Husova
– Červenkova
Vnitroblok radnice
Zeleň u DPS Máchova
Zeleň bloku panelového domu 5. května
Plocha zeleně před budovou MěÚ v Husově ul.
Plocha zeleně u sportovní haly
Zahrada mateřské školy Gagarinova
Zeleň bloku bytových domů Na chmelnicích
Zeleň bloku panelových domů Palackého
Zeleň parkoviště při Třídě 1. máje
Městský hřbitov
Zahrada mateřské školy Dukelská

Kategorie
H - hřbitov
O - ostatní plocha
P - park
U - parkově upravená plocha
T – ochranná zeleň

P - park
U - parkově upravená plocha

I. Kategorie sídelní zeleně

T - ochranná zeleň

Popis jednotlivých kategorií je uveden v kap. B.3.4.2.
Všechny plochy

ZB - zeleň obytných souborů
hromadného bydlení
ZC - zeleň ostatní občanské vybavenosti
ZD - zeleň dopravních staveb
ZK - zeleň školních a kulturních zařízení
ZS - zeleň sportovních areálů
ZZ - zeleň zdravotnických zařízení

Počet ploch
1
4
4
6
2

Výměra (m2)
20 243
2 558
70 521
33 227
4 770

Podíl
7,9%
1,0%
27,6%
13,0%
1,9%

9

55 590

21,8%

3
1
5
4
1

4 825
2 037
30 690
29 597
1 154

1,9%
0,8%
12,0%
11,6%
0,5%

Plochy zeleně ve vedlejší funkci
Kategorie
ZB - zeleň obytných souborů
hromadného bydlení
ZC - zeleň ostatní občanské
vybavenosti
ZD - zeleň dopravních staveb
ZK - zeleň školních a kulturních
zařízení
ZS - zeleň sportovních areálů
ZZ - zeleň zdravotnických zařízení

Počet ploch

Výměra (m2)

Podíl

9

54 991

45,8%

2

1 284

1,1%

1

2 037

1,7%

5

30 960

25,8%

4
1

29 597
1 154

24,7%
1,0%
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ZB - zeleň obytných souborů
hromadného bydlení
ZC - zeleň ostatní občanské
vybavenosti
ZD - zeleň dopravních staveb

ZK - zeleň školních a kulturních
zařízení
ZS - zeleň sportovních areálů
ZZ - zeleň zdravotnických zařízení

II. Přístupnost ploch sídelní zeleně (režim návštěvnosti)
Přístupnost je hodnocena v následujících kategoriích
P – přístupná: veřejnosti přístupná plocha bez omezení

4 – téměř nevhodná: struktura nevhodná vzhledem k charakteru
funkčního typu; nutná významná úprava (stratifikace porostů, změna
skladby vegetačních prvků, změna otevřenosti/uzavřenosti prostoru,
apod.)

Hodnocení
1 - velmi vhodná
2 – vhodná
3 – problematická
4 - téměř nevhodná
5 – nevhodná

Počet ploch
5
7
11
14
3

Výměra (m2)
13 844
52 536
73 047
111 994
3 791

Podíl
5,4%
20,6%
28,6%
43,9%
1,5%

Výměra (m2)
166 978
39 588
48 646

1 - velmi vhodná
2 - vhodná
3 - problematická

Podíl
65,4%
15,5%
19,1%

4 - téměř nevhodná
5 - nevhodná

O - omezeně přístupná
V - vyhrazená

Plochy jsou dle tohoto ukazatele hodnoceny v následujících stupních:
1 - velmi vhodné: druhové složení cela odpovídá charakteru funkčního
typu a stanovištním podmínkám.
2 – vhodné: vhodné druhové složení s několika méně významnými
nedostatky; odpovídá funkci plochy i stanovištním podmínkám.
3 – problematické: druhové složení vyžaduje částečnou úpravu
(částečná výměna druhů/doplnění druhů).

Další hodnocení ploch sídelní zeleně je provedeno podle kvalitativních
ukazatelů vegetační složky a vybavenosti plochy.

III. Prostorová struktura vegetačních prvků na ploše
Plochy jsou dle tohoto ukazatele hodnoceny v následujících stupních:
1 - velmi vhodná: zcela odpovídá charakteru funkčního typu zeleně, plně
podporuje jeho funkci.
2 – vhodná: vhodná struktura s několika méně významnými nedostatky,
plně podporuje funkci plochy.
3 – problematická: struktura ne zcela vhodná vzhledem k charakteru
funkčního typu; potřebná částečná úprava (stratifikace porostů, změna
skladby vegetačních prvků, změna otevřenosti/uzavřenosti prostoru).
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4 - téměř nevhodné
5 - nevhodné

V. Věková struktura dřevinných vegetačních prvků
Plochy jsou dle tohoto ukazatele hodnoceny v následujících stupních:

2 – vhodná: rozložená věková struktura, zastoupen dostatečný počet
nových výsadeb; v ojedinělých segmentech plochy generační obměna
zajištěna není (výsadby chybí).
3 – problematické: převažují dospělé stromy, v segmentech plochy jsou
však významné dílčí obnovy (dosadby nových dřevin); kontinuální
generační obměna není zajištěna celoplošně.
4 – téměř nevhodná: zcela převažují dospělé či přestárlé stromy; nové
výsadby pouze ojedinělé, nebo jen v některých segmentech, bez vlivu na
kontinuální generační obnovu plochy jako celku.

IV. Druhové složení dřevinných vegetačních prvků
P - přístupná

3 - problematické

1- velmi vhodná: rozložená věková struktura, na celé ploše zastoupen
dostatečný počet nových výsadeb; zaručen kontinuální vývoj a obměna
generací dřevin; též nově založené plochy.

V – vyhrazená: plocha veřejnosti přístupná pouze za stanoveného
režimu, případně přístupná pouze určité části veřejnosti (např. žáci školy)
Počet ploch
26
7
7

2 - vhodné

5 – nevhodná: struktura zcela nevhodná, neumožňuje plnění
požadovaných funkcí, negativně ovlivňuje stabilitu plochy; nutné vytvořit
znovu.

O – omezeně přístupná: časově omezený přístup na plochu, v režimu
otevírací doby apod.

Kategorie přístupnosti
P - přístupná
O - omezeně přístupná
V - vyhrazená

1 - velmi vhodné

5 – nevhodná: zcela převažují dospělí nebo přestárlí jedinci; postupný
rozpad; případné individuální dosadby nemohou ovlivnit rozpad plochy.
Hodnocení
1 - velmi vhodná
2 – vhodná
3 – problematická
4 - téměř nevhodná
5 – nevhodná

Počet ploch
6
9
10
12
3

Výměra (m2)
33 908
60 870
79 530
76 456
4 448

Podíl
13,3%
23,9%
31,2%
30,0%
1,7%

4 – téměř nevhodné: druhové složení je nevhodné pro plnění
požadovaných funkcí funkčního typu nebo pro zajištění stabilní kostry
plochy; nutná významná úprava (výměna druhů/doplnění druhů).
5 – nevhodné: druhové složení neodpovídá charakteru funkčního typu
a/nebo stanovištním podmínkám, neumožňuje plnění požadovaných
funkcí, negativně ovlivňuje stabilitu plochy; nutné vytvořit znovu.
Hodnocení
1 - velmi vhodné
2 - vhodné
3 - problematické
4 - téměř nevhodné
5 - nevhodné

Počet ploch
7
9
12
6
6

Výměra (m2)
34 621
96 433
79 980
22 610
21 568

Podíl
13,6%
37,8%
31,3%
8,9%
8,5%

1 - velmi vhodná
2 - vhodná
3 - problematická
4 - téměř nevhodná
5 - nevhodná

VI. Zdravotní a pěstební stav dřevin
Plochy jsou dle tohoto ukazatele hodnoceny v následujících stupních:
1 – velmi dobrý: převažující část dřevin je plně vitálních, zdravých,
typického či požadovaného tvaru, bez symptomů poškození; převažující
část dřevin je perspektivní a stabilní.
2 – dobrý: významná část dřevin vykazuje drobné nedostatky oproti
předcházející kategorii, které však významněji nesnižují jejich perspektivu
a stabilitu; převažující část dřevin plochy stále perspektivní a stabilní.
3 – průměrný: převažující část dřevin je se středně sníženou vitalitou, se
známkami poškození a zhoršeným zdravotním stavem; převažující část
dřevin plochy s částečně sníženou perspektivou a stabilitou.
4 – špatný: převažující část dřevin je v důsledku stáří, poškození, chorob
či škůdců s podstatně sníženou vitalitou nebo špatným zdravotním
stavem; převažující část dřevin plochy se sníženou perspektivou a
stabilitou.

3 – problematická: prvky mobiliáře a vybavenosti jsou přítomny, nejsou
však v dostatečném počtu, nejsou účelně použity a rozmístěny na ploše.
4 - téměř neodpovídající: prvky mobiliáře a vybavenosti v
nedostatečném množství, neúčelné a v nevhodném rozmístění na ploše.

1 - velmi dobrý

5 – neodpovídající: absence účelných prvků mobiliáře a vybavenosti;
negativní ovlivnění funkčnosti/stability plochy.

3 - problematický

Hodnocení
N - není potřebné
1 - zcela odpovídající
2 - odpovídající
3 - problematická
4 - téměř neodpovídající
5 - neodpovídající

Počet ploch
7
8
7
8
7
3

Počet ploch
3
15
19
3
0

Výměra (m2)
2 083
140 286
108 868
3 975
0

Podíl
0,8%
55,0%
42,7%
1,6%
0%

Výměra (m2)
34 518
41 736
76 719
64 703
30 236
7 300

Podíl
13,5%
16,4%
30,1%
25,4%
11,8%
2,9%

není potřebné

5 – nevyhovující: převažující část dřevin je v důsledku stáří, poškození,
chorob či škůdců s natolik sníženou vitalitou nebo špatným zdravotním
stavem, že chybí předpoklady byť jen krátkodobé existence v přijatelném
stavu; převažující část dřevin plochy zcela neperspektivní a nestabilní.
Hodnocení
1 - velmi dobrý
2 - dobrý
3 - průměrný
4 - špatný
5 – nevyhovující

2 - dobrý
3 - průměrný
4 - špatný

1 - zcela odpovídající

Plochy jsou dle tohoto ukazatele hodnoceny v následujících stupních:
N - není potřebné: vzhledem k charakteru plochy nejsou prvky mobiliáře
a vybavenosti potřebné.
1 - zcela odpovídající: dostatečné množství účelných prvků mobiliáře a
vybavenosti; vhodné rozmístění v ploše.
2 – odpovídající: dostatečného množství účelných prvků mobiliáře a
vybavenosti; nerovnoměrné rozmístění - ojedinělé segmenty plochy
náplně.

4 - špatný
5 - velmi špatný

IX. Stabilita (funkčnost) plochy
Tento ukazatel je souhrnným hodnocením kvalitativního stavu plochy.
Jeho stanovení vychází z hodnocení předchozích osmi kvalitativních
ukazatelů. Přiřazení výsledného stupně stability plochy bylo provedeno
expertním způsobem.
1 - plocha stabilní, plně funkční, bez potřeby opatření.
2 - plocha stabilní, dostatečně funkční, bez potřeby zásadních opatření.

2 - odpovídající
3 - problematická

VIII. Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti
Plochy jsou dle tohoto ukazatele hodnoceny v následujících stupních:

1 - velmi dobrý: prvky mobiliáře a vybavenosti bez jakýchkoli známek
poškození či narušení, plně funkční.
2 – dostačující: prvky mobiliáře a vybavenosti vykazují ojedinělé drobné
známky poškození či narušení, funkční.

4 – špatný: v důsledku rozsáhlého poškození či narušení prvků mobiliáře
a vybavenosti je významně omezena jejich funkčnost.
5 – nevyhovující: prvky mobiliáře a vybavenosti zcela poškozené či
narušené, nefunkční.
Hodnocení
N - není potřebné
1 - velmi dobrý
2 - dostačující
3 - problematický
4 - špatný
5 - velmi špatný

Počet ploch
7
8
5
9
9
2

3 - plocha v delším horizontu nestabilní, omezeně funkční, s budoucí
potřebou zásadních opatření.
4 - plocha nestabilní, téměř nefunkční, s naléhavou potřebou opatření.
5 - plocha nestabilní, nefunkční, s naléhavou potřebou obnovy nebo
nové úpravy.

3 – problematický: v důsledku poškození či narušení je částečně
omezena funkčnost prvků mobiliáře a vybavenosti.

VII. Účelnost mobiliáře a vybavenosti

2 - dostačující

Stupnice stability je následující:

N - není potřebné: vzhledem k charakteru plochy nejsou prvky mobiliáře
a vybavenosti potřebné.
1 - velmi dobrý

Není potřebné

Výměra (m2)
34 518
52 165
40 098
71 489
55 188
1 754

Podíl
13,5%
20,4%
15,7%
28,0%
21,6%
0,7%

Hodnocení
1 - stabilní, plně funkční
2 - stabilní, dostatečně funkční
3 - v delším horizontu nestabilní,
omezeně funkční
4 - nestabilní, téměř nefunkční
5 - nestabilní, nefunkční

Počet ploch
4
7

Výměra (m2)
11 330
63 697

Podíl
4,4%
25,0%

14

95 883

37,6%

11
4

79 684
4 618

31,2%
1,8%

1 - stabilní, plně
funkční
2 - stabilní, dostatečně
funkční
3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně
funkční

Přehled hodnocení stávajících základních ploch dle uvedených ukazatelů
je uveden v tabulce na straně 18.
V grafické části jsou výsledky hodnocení znázorněny ve výkresu 02.
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D.2.2.3 Analýza hlavních stromořadí – souhrn

stavem, že chybí předpoklady existence v přijatelném stavu.

Pro stromořadí je použita upravená sada kvalitativních ukazatelů

Pro stromořadí je uvedena souhrnná bilance jejich stability (funkčnosti).
Jde o souhrnný ukazatel stavu stromořadí a jednotlivých stromů.

I. Struktura stromořadí
Stromořadí jsou dle tohoto ukazatele hodnocena v následujících
stupních:
1 - velmi vhodná: stromořadí je úplné v celé délce příslušného prostoru,
bez chybějících stromů.
2 – vhodná: stromořadí prakticky úplné, výpadek stromů do 10 %, nebo
na okrajích nevyplňuje příslušný prostor
3 – problematická: stromořadí neúplné, výpadek stromů 10-20 %,
4 – téměř nevhodná: stromořadí neúplné, výpadek stromů 20–40 %,
5 – nevhodná: stromořadí neúplné, nedokončené, rozpadající se.

Stupnice stability je následující:
1 – stromořadí stabilní, plně funkční, bez potřeby opatření.
2 - stromořadí stabilní, dostatečně funkční, bez potřeby zásadních
opatření.
3 - stromořadí v delším horizontu nestabilní, omezeně funkční, s budoucí
potřebou zásadních opatření.
4 - stromořadí nestabilní, téměř nefunkční, s naléhavou potřebou
opatření.
5 - stromořadí nestabilní, nefunkční, s naléhavou potřebou obnovy nebo
nové úpravy.

II. Druhové složení stromořadí

Hodnocení

Stromořadí jsou dle tohoto ukazatele hodnocena v následujících
stupních:

1 - stabilní, plně funkční
2 - stabilní, dostatečně funkční

1 - velmi vhodné: zcela odpovídá charakteru příslušného prostoru.

3 - v delším horizontu nestabilní,
omezeně funkční
4 - nestabilní, téměř nefunkční
5 - nestabilní, nefunkční

2 – vhodné: vhodné složení odpovídá charakteru příslušného prostoru.
3 – problematické: druhové složení je akceptovatelné, i když pro
příslušný prostor by byly vhodnější taxony s lepším kompozičním
účinkem nebo do určité míry negativní ovlivnění stromořadí nárůstem
náletů nebo nevhodnými amatérskými výsadbami.
4 – téměř nevhodné: druhové složení je poměrně nevhodné, stromořadí
je nesourodé.
5 – nevhodné: druhové složení zcela neodpovídá, jsou použity taxony
nevhodné do stromořadí obecně nebo pro daný prostor příliš velké.

III. Zdravotní a pěstební stav stromů

Počet
stromořadí
4
5

Délka (m)

Podíl

1 330
1 200

36,1%
32,6%

2

582

15,8%

3
1

350
222

9,5%
6,0%

1 - stabilní, plně funkční
2 - stabilní, dostatečně funkční

3 - v delším horizontu nestabilní,
omezeně funkční
4 - nestabilní, téměř nefunkční
5 - nestabilní, nefunkční

Stromořadí jsou dle tohoto ukazatele hodnocena v následujících
stupních:
1 – velmi dobrý: stromy jsou plně vitální, zdravé, typického či
požadovaného tvaru, bez symptomů poškození.

Přehled hodnocení jednotlivých stromořadí dle uvedených ukazatelů je
uveden v tabulce na straně 19.

2 – dobrý: významná část stromů vykazuje drobné nedostatky oproti
předcházející kategorii, které však významněji nesnižují jejich perspektivu
a stabilitu.

V grafické části jsou výsledky hodnocení znázorněny ve výkresu 02.

3 – průměrný: převažující část stromů je se středně sníženou vitalitou, se
známkami poškození včetně nevhodně řešeného řeze a se zhoršeným
zdravotním stavem.
4 – špatný: převažující část dřevin je v důsledku stáří, poškození, chorob
či škůdců s podstatně sníženou vitalitou nebo špatným zdravotním
stavem.
5 – nevyhovující: převažující část dřevin je v důsledku stáří, poškození,
chorob či škůdců s natolik sníženou vitalitou nebo špatným zdravotním
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D.2.3 Možnosti a omezení rozvoje zeleně v zastavěném
území a v zastavitelných plochách
Ve stabilizovaných plochách zastavěného území města vymezeného
v platném územním plánu jsou možnosti rozvoje zeleně omezené pouze
na zkvalitňování stávajících ploch a doplnění stromořadí ve vhodných
uličních prostorech (viz výkres 05).
Územní plán předpokládá rozvoj města zejména severním směrem
(bydlení a komerčním vybavenost) a západním směrem (výroba a
skladování). Nové plochy sídelní zeleně jsou v omezené míře vymezeny

v severovýchodní části města, navrženy jsou především plochy zeleně
ochranné. Je žádoucí změnit pohled na tyto plochy a řešit je tak, aby
kromě ochranné a ekologické funkce byly i pro rekreační vyžití obyvatel
města.
V plochách bydlení a občanské vybavenosti se uplatní ustanovení § 7
odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Na každé 2 ha zastavitelné plochy je
nutné vymezit 1000 m2 veřejného prostranství. Uvedené výměry jsou
minimální. Veřejná prostranství by měla mít maximální míře charakter
zelených ploch a přispívat tak ke zlepšení prostředí nové zástavby. Jejich
velikost a umístění by měla být řešena tak, aby plnila funkci základních
ploch zeleně v kategorii P nebo U.
V ploše řešené regulačním plánem pro zónu Severní předměstí II jous již
zelená veřejná prostranství vymezena. Je nutné uvést, že navržené řešení
(viz výkres 05) ploch zeleně není ideální a neumožňuje vznik souvislé
kvalitní plochy parku nebo parkově upravené plochy. Z tohoto důvodu
jsou na základě výsledků projednání studie navrženy alternativní
navrhované plochy pro území řešené regulačním plánem.
Při obnově stávajících ploch a realizaci nových je třeba počítat
s omezeními vyplývajícími ze specifických stanovištních podmínek ve
městě a z potřeby koordinace s dalšími veřejnými zájmy, zejména
s vedením sítí technické infrastruktury a se zajištěním bezpečnosti.

D.2.4 Hodnocení stávající základních ploch zeleně z hlediska
plnění ekologických funkcí
Plochy sídelní zeleně v městském prostředí stejně jako plochy v
nejbližším okolí města (příměstské lesy, remízy, stromořadí, údolní niva,
louky, mokřady apod.), přinášejí obyvatelům města celou škálu tzv.
ekosystémových služeb přispívajících ke zvýšení kvality života.
Pojem ekosystémové služby je spojen s pojmem zelené, nebo aktuálně
modrozelené, infrastruktury a představuje moderní pohled na řešení
přírodního prostředí ve městech a kulturní krajině.
Existuje řada výkladů kategorizací ekosystémových služeb (ES), pro účely
ÚSSZ je užito jejich rozdělení do tří základních skupin: regulační služby
(např. regulace mikroklimatu, kvality ovzduší, odtoku povrchových vod,
zmírňování přírodních katastrof a jejich dopadů), zásobovací služby (např.
potraviny, materiály) a kulturní služby (např. rekreace a vzdělání). Čtvrtá
kategorie podpůrných služeb (např. primární produkce, koloběh živin,
koloběh vody) je považována za podmiňující pro dostupnost služeb
ostatních tří kategorií. Jejich vazba na lidský blahobyt je tudíž nepřímá, a
proto není do hodnocení zahrnuta.
V tabulce na straně 20 je uveden přehled plnění ES stávajícími základními
plochami. Jde o expertní odhad vyjádřený čtyřstupňovým hodnocením:
0 – plocha ES neplní,
1 – plocha plní ES na nízké úrovni,
2 – plocha plní ES na střední úrovni,
3 – plocha plní ES na vysoké úrovni.

D.2.5 Determinanty rozvoje zeleně, problémy a výzvy
Problémový výkres (03) zobrazuje hlavní determinanty rozvoje zeleně,
což jsou podstatné limity ovlivňující možnost a potřebu rozvoje zeleně
v území města.

Úhlava jako přírodní bariéra prostupnosti území a celistvosti systému
sídelní a krajinné zeleně
Řeka Úhlava je přirozenou krajinnou osou a její niva je z hlediska krajiny
velmi hodnotným prostorem.

výsadby stromů uvnitř parkovišť. Na území Přeštic takové opatření
vyžadují parkoviště ve stávajících základních plochách sídelní zeleně 03 U
(Masarykovo náměstí), plochách 05 ZB a 35 ZD a dále parkoviště u domu
kultury Jungmannova – Veleslavínova a parkoviště u obchodních zařízení
u Třídy 1. máje. Požadavek se týká i plánovaných parkovišť.

Zároveň vymezuje problémy a výzvy, které je v systému zeleně žádoucí
řešit, z nichž mnohé souvisí s dále popsanými determinanty.

Pro systém sídelní zeleně a jeho propojení s krajinou je řeka bariérou,
kterou lze překonávat pouze technickými díly.

I. Determinanty rozvoje zeleně

Dopravní stavby jako bariéry prostupnosti území a celistvosti systému
sídelní a krajinné zeleně

Existence významné stavební dominanty kostela Nanebevzetí Panny
Marie musí být zohledněna v řešení charakteru zástavby a také rozhraní
mezi zástavbou a krajinou v rozvojových plochách na severu Přeštic.

Dalšími liniovými bariérami jsou dopravní stavby. Ze stávajících se jako
významné bariéry omezující funkčnost systému sídelní zeleně uplatňují
především silnice I/27 a železniční trať Plzeň – Železná Ruda.

Řešení vhodného rozhraní je třeba stanovit jako podmínku regulace
zástavby v územním či regulačním plánu, není možné ho řešit v USSZ.

Záplavové území
Důležitá omezení pro rozvoj zeleně, zejména pro řešení vztahu sídelní
zeleně a krajinné zeleně podél řeky Úhlavy je zátopové území. Z jeho
existence vyplývají podmínky omezující možnosti výsadeb stromů
v aktivní zóně ev. i v rozlivových plochách v úrovni hladiny Q100.
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability je podrobně popsán v kap. C.2.2.
Vymezení skladebných částí ÚSES je důležitým omezením pro řešení
vztahů sídelní a krajinné zeleně v okrajových částech města. Plochy
zeleně zahrnuté do ÚSES jsou primárně určené ke zvýšení stability krajiny
a její biologické rozmanitosti a jsou obecně chráněny před zásahy a
aktivitami, které by mohly jejich funkčnost v tomto směru omezit.
Rozsáhlá území industriálního charakteru
Stávající i navrhované plochy výroby a skladování vč. ploch
fotovoltaických elektráren jsou významnou bariérou prostupnosti území i
vytváření uceleného funkčního systému zeleně na území celého města.
Další negativní vliv výrobních a skladovacích areálů je spojen s rozsáhlými
zpevněnými plochami, což výrazně zhoršuje klimatické podmínky ve
městě a vodní režim. Tím dochází ke zhoršení podmínek pro člověka i
vegetaci umocněné emisemi škodlivin do ovzduší z průmyslových
provozů a dopravy spojené s obsluhou industriálních ploch.
K eliminaci tohoto negativního vlivu je nutné vymezit při plánování a
projektování 10 - 15 % plochy výrobního areálu pro zeleň na rostlém
terénu. Je nezbytné, aby šlo o co možná nejintenzivnější plochy zeleně se
stromy a keři a také s vodními prvky uzpůsobenými pro jímání a
vsakování dešťové vody ze střech výrobních a skladovacích hal.
Ideální je doplnit zeleň na terénu ozeleněním střech hal.
Navrhovaná rozvojová území vyžadující kvalitní řešení veřejné zeleně
V kapitole D.2.3 jsou uvedeny možnosti a omezení rozvoje zeleně
v zastavitelných plochách vymezených územním plánem. Zejména
v plochách určených pro bydlení a občanskou vybavenost je nezbytné
věnovat pozornost kvalitě veřejných, v nichž by měl být uplatněn so
největší počet nezpevněných zelených ploch, stromu a keřů.

Z navrhovaných staveb dopravní infrastruktury bude nezbytné věnovat
pozornost přeložce silnice I/27 – obchvat Přeštic a přeložce silnice II/230
(v územním plánu jako územní rezerva). U obou těchto staveb je třeba
realizovat mimoúrovňová křížení s cestami ev. i s hlavními liniemi zeleně.

II. Hlavní problémy a výzvy
Zachování a zkvalitnění prostupnosti území a propojení sídelní a krajinné
zeleně
V souvislosti s potřebou eliminace negativního působení plošných i
liniových bariér je v problémovém výkresu znázorněno několik hlavních
směrů, kde je nezbytné zajistit prostupnost území přes stávající i
plánované bariéry.
Zajištění prostupnosti území ve vazbě na řeku
Eliminace bariérového vlivu řeky Úhlavy je obtížná, výstavba mostů
a lávek je limitována ekonomicky i podmínkami protipovodňové ochrany.
Je však nanejvýš žádoucí řešit prostupnost podél řeky, zejména po jejím
levém břehu. Největší problém s prostupností je na kontaktu zástavby a
řeky, kde jsou mnohé pozemky oploceny až k samému toku. Řešení
tohoto problému je podmíněno schopností zajistit soukromé pozemky
nebo věcná břemena.
Zatraktivnění ulic a komunikací alejemi a stromořadími
V textu analytické části studie již bylo několikrát zdůrazněno, že uliční
prostory v rezidenčních částech jsou velmi velkoryse založené. Bohužel
jen některé z nich jsou opatřeny kvalitním stromořadím, které by
přispělo ke zlepšení stavu prostředí v ulici a jejího estetického působení.
Největším limitem pro obnovu a realizaci nových stromořadí jsou sítě
technické infrastruktury.
V problémovém výkresu jsou zakresleny ulice vhodné k doplnění
stromořadí.
Zlepšení stavu parkovišť ozeleněním
Parkoviště jsou z hlediska životních podmínek i z hlediska městotvorného
problémové plochy. K eliminaci jejich nevhodného vlivu na prostředí
města a ke zlepšení estetického působení parkovišť je vhodné využít

Řešení rozhraní mezi zástavbou a krajinou v exponovaných pohledech

Zlepšení stavu základních ploch sídelní zeleně a stromořadí

Na základě analýzy byly vymezeny stávající základní plochy sídelní zeleně
a stromořadí vyžadující poměrně aktuálně opatření ke zlepšení stavu
nebo komplexní úpravu a obnovu. Jde o plochy a stromořadí, jejichž
stabilita byla ohodnocena stupni 4 a 5. Výjimku tvoří plocha Masarykova
náměstí, která je do ploch vyžadujících opatření z důvodu svého
významu a potřeby řešit ozelenění rozsáhlého asfaltového parkoviště.

III. Ostatní problémy a výzvy nezakreslené ve výkresu 03
Hospodaření s vodou v zastavěném území města
Naprostá většina staveb ve městě, komunikací a dalších zpevněných
ploch má hospodaření se srážkovou vodou řešeno odtokem do
kanalizace. Tento trend je nezbytné změnit a prosazovat zasakování vody
v místě. Řešení této problematiky je dlouhodobé, relativně finančně
náročné a vyžaduje řadu dílčích úprav většinou technického charakteru.
Výsledkem bude zadržení velmi významného množství vody, úprava
klimatických poměrů a zlepšení životního prostředí obyvatel města. Voda
může být využita i jako prostorotvorný prvek ploch zeleně.
Zeleně dopravních staveb
Na území Přeštic se nachází řada do značné míry neurčitých ploch zeleně,
jejichž funkce je pouze doprovodná k dopravním stavbám, a jejichž
krajinářský a biologický potenciál je zcela nevyužitý. Jedná se např. o
travnaté lemy podél silnic a křižovatek s intenzívně udržovaným
trávníkem, kde lze realizovat výrazné zásahy včetně výsadby stromořadí.
Doplněním těchto dopravních staveb keřovým a dřevinným patrem dojde
ke snížení prašnosti a hluku od těchto komunikací a k propojení
některých ploch systému zeleně.
Sítě technické infrastruktury
Existence sítí technické infrastruktury a jejich ochranných pásem je
hlavním limitujícím faktorem při realizaci výsadeb dřevin v intravilánu
města. Jejich úpravu vedení s ohledem na vytváření prostoru pro
výsadbu stromů je nutné ovlivňovat v procesu obnovy vedení
technických sítí, případně při zásahu do pozemků při realizaci jiných
staveb. Tyto požadavky musí stanovit vlastník pozemku ve fázi
projednávání projektových dokumentací.

17

Přehledná tabulka hodnocení stávajících základních ploch z hlediska jejich kvalitativního stavu
Základní údaje
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Vegetační prvky

Mobiliář a vybavenost

Číslo plochy

Kategorie

Výměra plochy (m2)

Přístupnost

Prostorová struktura
vegetačních prvků

Druhové složení
vegetačních prvků

Věková struktura
vegetačních prvků

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

P
U
U
P
ZB
ZB
P
ZB
P
ZC
O
O
U
U
O
O
ZB
ZB
U
U
ZK
ZK
ZS
ZS
ZK
ZB
ZC
ZZ
ZB
ZC
ZS
ZK
ZB
ZB
ZD
H
ZK
ZS
T
T

7 461
1 469
10 967
39 810
19 617
5 546
17 111
6 365
6 139
3 541
434
827
1 301
2 510
1 117
180
5 461
4 070
5 567
11 413
1 966
11 865
14 563
9 437
3 745
2 387
538
1 154
1 818
746
637
5 333
3 365
6 961
2 037
20 243
7 781
4 960
2 320
2 450

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
O
P
P
P
P
P
P
P
V
V
O
V
P
O
O
V
O
P
V
P
P
P
O
V
O
P
P

2
1
3
4
4
4
3
4
2
4
1
4
4
2
5
4
3
3
3
2
1
3
4
1
4
4
1
3
4
3
5
4
3
4
5
2
3
3
2
2

1
1
3
2
3
3
2
4
3
4
1
5
3
1
5
4
3
3
2
2
1
3
5
2
4
5
1
3
4
3
5
3
2
4
5
1
3
2
2
2

1
1
1
3
4
4
4
3
2
2
2
4
5
5
4
1
4
4
2
2
1
1
3
4
4
2
3
3
4
4
5
3
2
4
3
2
2
3
3
3

Pěstební a
zdravotní stav
dřevin
2
1
2
2
2
2
3
3
2
2
1
3
4
3
3
1
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
2
4
3
3
3
4
3
3
2
3
3

Účelnost mobiliáře a
vybavenosti
1
1
2
2
3
5
3
3
1
4
N
4
N
3
5
1
2
4
3
N
2
4
N
2
2
3
1
4
4
1
5
2
3
4
N
1
3
1
N
N

Kvalitativní stav
mobiliáře a
vybavenosti
1
1
1
3
2
4
4
4
1
4
N
4
N
3
5
1
3
3
3
N
2
4
N
2
2
3
3
4
4
1
5
2
3
4
N
1
3
1
N
N

Stabilita (funkčnost)
1
1
2
3
4
4
4
4
2
4
1
5
4
3
5
3
3
4
3
2
1
3
4
2
3
4
2
3
4
3
5
3
4
3
5
2
3
2
3
3

Přehledná tabulka hodnocení stávajících stromořadí z hlediska jejich kvalitativního stavu

Číslo stromořadí

Kategorie

Délka stromořadí (m)

Přístupnost

Struktura stromořadí

Druhové složení
stromořadí

101

ST

90

P

1

2

Pěstební a
zdravotní stav
stromů
3

102

ST

140

P

2

1

2

2

103

ST

56

P

1

1

3

2

104

ST

250

P

2

5

3

4

105

ST

60

P

3

5

3

4

106

ST

272

P

2

2

4

3

107

ST

222

P

3

5

4

5

108

ST

40

P

4

4

3

4

109

ST

70

P

1

1

4

2

110

ST

50

P

1

1

4

2

111

ST

170

P

2

1

2

1

112

ST

120

P

3

1

3

2

113

ST

435

P

1

1

1

1

114

ST

100

P

1

1

1

1

115

ST

625

P

1

1

1

1

116

ST

124

P

1

3

1

2

117

ST

310

P

3

1

3

3

118

ST

550

P

3

1

2

2

Stabilita (funkčnost)
2
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Přehledná tabulka plnění ekosystémových služeb jednotlivými plochami zeleně
Základní údaje
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Regulační ekosystémové služby

Číslo plochy

Kategorie

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

U
O
U
U
ZB
ZB
P
ZB
O
O
O
O
O
O
O
O
ZB
ZB
O
O
ZK
ZK
ZS
ZS
ZK
ZB
ZC
ZZ
ZB
ZC
ZS
ZK
ZB
ZB
ZD
H
ZK
ZS
Z
Z

Zlepšování vodního
režimu
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
0
2
1
1
1
0
2
2
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
2

Zlepšování
mikroklimatu
2
1
2
3
3
3
3
3
3
1
0
2
1
1
1
1
2
3
3
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
0
2
2
1
2
2

Kulturní ekosystémové služby

Snižování hluku

Snižování emisí

1
0
1
1
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
2
2
0
0
0
2
2
0
3
3

1
0
1
1
2
2
3
2
3
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
2
2
0
2
2

Zvyšování
biodiverzity
1
1
2
1
2
2
3
2
2
2
1
2
1
1
2
0
2
2
3
1
1
1
0
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
0
3
2
1
2
2

Rekreace a odpočinek

Vzdělávání

2
3
1
3
2
2
2
2
3
0
0
0
1
3
0
3
2
2
1
2
0
0
0
3
3
1
1
1
0
0
0
3
1
2
0
1
3
3
0
0

1
1
2
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
2
1
0
0

Zvyšování estetického
vnímání
2
3
2
1
1
1
2
0
2
1
2
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
2
2
0
2
1
0
2
0
0
1
0
0
2
0
2
0
0

Produkční ES
Produkce potravin
či materiálů
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E. NÁVRH ŘEŠENÍ SYSTÉMU ZELENĚ
V ÚROVNI ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ

E.2 Kompoziční osy
E.2.1 Městské osy
Hlavní osa městská A

E.1 Makrokompozice
Návrh řešení v úrovni širšího území je postaven na definování tzv.
makrokompozice zahrnující plochy sídelní i krajinné zeleně.
Tímto pojetím se ÚSSZ odlišuje od metodického rámce uvedeného
v kapitole B.2.1. Podle tohoto pokynu je makrokompozice součástí
návrhu systému sídelní zeleně v zastavěném území (textová část).
Zároveň však pro výkres makrokompozice je doporučeno měřítko 1:
25 000, tedy měřítko výkresu širších vztahů.
Zhotovitel ÚSSZ Přeštice považuje za vhodnější řešit makrokompozici
v rámci širšího územní zahrnující nezastavěné území i zastavěné území a
zastavitelné plochy. Vychází to z již zmíněného pohledu na sídelní zeleň
jako subsystém celkového systému zeleně v území. Definice
makrokompozice v rámci širšího území umožní lépe do zastavěného
území promítnout vazby na volnou krajinu.
Makrokompozice je definována prostřednictvím tzv. kompozičních
(rozvojových) os zeleně, na které jsou vázány tzv. kompoziční uzly
představující těžiště systému zeleně jak ve městě, tak v krajině.
Kompoziční osy a uzly jsou zakresleny v grafické části konkrétními liniemi
a body. Je třeba je ale vnímat jako koncepční prvky. Kompoziční osy
představují základní směry, ve kterých je žádoucí věnovat zvýšenou
pozornost rozvoji sídelní zeleně. Kompoziční uzly jsou vyjádřením těžiště
rozvoje sídelní zeleně. Lokalizace os a uzlů ve výkresech je pouze
orientační.
Kompoziční osy a uzly jsou rozlišovány podle významu a také dle území,
kterým procházejí. Rozlišeny jsou:
a) hlavní osy městské;
b) vedlejší osy městské.
c) hlavní osa krajinná;

Vymezení: Příchovice – loděnice / uzel 02 – V Brance – Masarykovo
náměstí / uzel 01 – vnitroblok Husova – Rybova / uzel 03 – Palackého /
uzel 05 (- osa C, E).
Osu utvářejí plochy sídelní zeleně v kategoriích U, O, ZB a ST. SO a je též
provázána s plochami ZO.
Smyslem osy je vytvořit propojení Severního předměstí, kde je vysoká
koncentrace obyvatel s předpokladem růstu s nivou Úhlavy tvořící hlavní
krajinné rekreační zázemí města.
V nivě Úhlavy je umístěn hlavní uzel 02, který je těžištěm rozvoje
navrhovaného krajinného parku u Úhlavy (viz kap. F.5.4). Dalšími uzly
jsou významné plochy zeleně Masarykovo náměstí a vnitroblok Husova –
Rybova.
Hlavní uzel 05 v severní části Palackého je těžištěm rozvoje nových ploch
zeleně v rozvojových plochách bydlení.

Hlavní osa městská B
Vymezení: osa A - park Kosmonautů / uzel 04 – Dukelská – K Cihelně –
navrhovaný příměstský park (bývalá cihelna) / uzel 06 (osa L).
Osu utvářejí plochy sídelní zeleně v kategoriích P a ST. Navrhovaná
kategorie příměstského parku v bývalé cihelně je P ne ZR (zeleň
rekreační).
Osa je navržena k propojení centra města s nově navrhovanou plochou
rekreační zeleně v prostoru bývalé cihelny (viz kap. F.5.1.3), která tvoří
hlavní uzel 06.
Problémem vymezení osy je průchod plochami industriálního charakteru
a vymezení skladebné části ÚSES – LBC PŘ009.
Hlavní uzel 04 je umístěn v parku Kosmonautů, který jednou
z nejvýznamnějších ploch zeleně ve městě.

Osu utvářejí plochy sídelní zeleně v kategoriích O. ZK, ZS a ST.
Vymezení: (osa H –) Pobřežní / uzel 10 – Na Jordáně – V Háječku / uzel 09
(– osa E) – osa G
Velmi důležitá osa spojující řeku Úhlavu se severní částí zastavěného
území. Je vedena původní zástavbou veřejným prostranstvím v ulici
Pobřežní a následně novu zástavbou v ulicích Na Jordáně a v Háječku.
Vedlejší uzel 10 je umístěn v ploše zeleně při Pobřežní (plocha 14 O) a je
těžištěm rozvoje zeleně v celém zmíněném veřejném prostranství.
Vedlejší uzel 09 je umístěn na dosud nezastavěném prostoru nároží Luční
a V Háječku, kde je plánována výstavba bytových domu. V ÚSSZ je zde
navržena nová plocha zeleně, která by obsloužila obyvatele okolních
rodinných domů a eliminovala by alespoň zčásti působení sporného
záměru výstavby bytových domů.
Problémem osy je omezená možnost realizace zeleně (stromořadí) v ulici
V Háječku.

Vedlejší osa městská E
Vymezení: (osa D -) uzel 09 – Luční – Slunečná /uzel 05 (– osa A, C).
Osu utvářejí plochy sídelní zeleně v kategoriích O a ST.
Krátká osa E je vedená ulicemi Luční a Slunečná v nové rezidenční
zástavbě. Na tuto osu budou navázány návrhové plochy zeleně dle
regulačního plánu pro zónu Severní předměstí II.

Vedlejší osa městská F
Vymezení: osa A – Husova – K Viaduktu - uzel 15 (- osa P)
Osu utvářejí plochy sídelní zeleně v kategoriích ZB a ST.
Krátká osa vedená Husovou ulicí s cílem propojení centra města
a krajinné osy P vedené podél zahrádek a koryta bezejmenné vodoteče.
Vedlejší uzel 15 je lokalizován u vodní plochy za viaduktem železniční
trati. Je těžištěm rozvoje zelených klínů v industriální oblasti města.

Vedlejší osa městská G

d) vedlejší osy krajinné;

Vedlejší osa městská C

e) hlavní uzly;

Vymezení: (osa A -) Palackého / uzel 05 – uzel 08 (- osa N)

f) vedlejší uzly.

Osu utvářejí plochy sídelní zeleně v kategoriích O a ST.

Osu utvářejí návrhové plochy sídelní zeleně. Plocha lesoparku
v rozvojové ploše by měla být zařazena do kategorie P, plocha zeleně
v rozvojové zóně západně do silnice I/27 bude v kategorii U. Pás zeleně
podél plánovaného obchvatu silnice II/230 budou v kategorii O.

Makrokompozice je zakreslena ve výkresech 04. Kompoziční osy jsou
označeny písmeny, kompoziční uzly čísly. Kromě os a uzlů jsou výkresu
znázorněny též plochy sídelní a krajinné zeleně utvářející jednotlivé osy.

Osa C je typickou osou sloužící k propojení sídelní a krajinné zeleně.
Provazuje hlavní uzel 05, který je těžištěm zelených ploch nových bloků
rodinných domů, s hranicí města a cestou do Dolní Lukavice.

Vymezení: (osa H -) uzel 12 – pás zeleně podél severovýchodní strany
města (návrh) – osa C – uzel 07 – navrhovaný příměstský park (bývalá
cihelna) / uzel 06 (osa B, osa L)

Kompoziční osy a kompoziční uzly jsou v rozsahu vlastního města
navazující krajiny zobrazeny též ve výkresu 05, což umožňuje vyjádření
vazeb navrhovaných ploch zeleně na řešení systému zeleně.

Vedlejší uzel 08 je vymezen jako těžiště krajinných ploch na severní
hranici správního území města. Je umístěn v LBK 208_05-PŘ028. Vhodné
by bylo uzel zdůraznit výsadbou dominantních stromů ev. umístěním
mobiliáře odpovídajícího krajinnému prostředí severního okraje města.

Osa sledující rozvojové plochy zeleně v oblasti Severního předměstí. Je
vymezena podél plánované přeložky silnice II/230 a severní hrany
zástavby Severního předměstí.

Navrhované plochy jsou vyznačeny dle územního plánu a dle návrhů
v ÚSSZ.

Vedlejší osa městská D

Vedlejší uzel 07 je umístěn v rozvojové ploše bydlení nad fotbalovým
stadionem. Je těžištěm rozvoje zelně a veřejných prostranství v této
zastavitelné ploše.
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E.2.2 Krajinné osy
Hlavní osa krajinná H
Vymezení: řeka Úhlava
Hlavní krajinná osa je vedená po toku řeky Úhlavy. Jde o osu
s regionálním významem. Na osu jsou vázány ploch luk, lad a porostů
dřevin v nivě Úhlavy.
K propojení se sídelní zelení dochází prostřednictvím os N, I, G a A. Přímo
na ose jsou vymezeny vedlejší uzly 11 a 12 a hlavní uzel 02.
Vedlejší uzel 12 je vymezen jižně od mostu pře Úhlavě v Nepomucké
ulici. Je jedním těžišť ploch krajinné zeleně v nivě řeky a mohl by se stát
i významným bodem v rámci navrhovaného krajinného parku v nivě
Úhlavy.
Vedlejší uzel 11 je vymezen v ploše veřejného prostranství při severním
břehu Úhlavy (plocha 15 O). Je dalším těžištěm ploch zeleně u Úhlavy.

Krajinná osa spojuje příměstský park s Novým rybníkem a sídlem
Zastávka.
Vedlejší uzel 21 je vymezen na okraji Žerovic u odbočky do
zemědělského areálu. Je vymezen jako těžiště ploch krajinné v okolí
Žerovic tvořících významné interakční prvky v krajině. Uzel by měl být
zdůrazněn výsadbou dominantních stromů a umístěním informační
tabule a mobiliáře odpovídajícího krajinnému prostředí okraje sídla.
Vedlejší uzel 22 je vymezen severně od Žerovic u malého rybníka. Je
těžištěm plochy zeleně u rybníka, která má potenciál pro rekreační
využití v krajině.
Vedlejší uzel 23 je vymezen u Nového rybníka. Je těžištěm ploch zeleně
kolem rybníka a severně od rybníka, které jsou skladebnou částí ÚSES
(LBC PŘ026). Uzel by mohl mít charakter těžiště rekreačně poznávacího
využití krajin (pozorovatelna, odpočívka, útulna).

Vedlejší osa krajinná M

Vedlejší osa krajinná S
Vymezení: (osa H – uzel u Příchovic) – podél vodního toku – uzel 18 –
podél vodního toku – uzel 19 – k lesu směrem na Horušany
Významná osa propojující řeku Úhlavu (na níž se navazuje v Příchovicích)
je vedena údolím bezejmenného vodního toku. Je vedena v LBC 208_02,
PŘ039 a PŘ 029 a ve dvou LBK propojujících tato biocentra. Má tedy
hlavně ekologicko stabilizační funkci. Bylo by však vhodné doplnit osu o
účelovou komunikaci umožňující pohyb turistů.
Vedlejší uzel 18 je vymezen na křížení kompozičních osa R a S je těžištěm
rozvoje krajinných prvků s ekologicko stabilizační funkcí.
Vedlejší uzel 19 je vymezen na křížení kompozičních os S a U je taktéž
těžištěm krajinné zeleně s ekologicko stabilizační funkcí.

Vedlejší osa krajinná T
Vymezení: (osa H – uzel u Příchovic) – podél vodního toku – Skočice –
uzel 16 – podél vodního toku – uzel 17 – k lesu směrem na Roupov

Vedlejší osa krajinná I

Vymezení: (osa L - ) Žerovice / uzel 21 – podél vodního toku – osa N

Vymezení: osa D, G – uzel 24 – podél cesty v údolí Úhlavy - osa H

Krátká osa propojující osy N a L. Je vedena zčásti v LBK PŘ009-PŘ017.

Popis: Krátká krajinná osa navazující na osu D a G. Úloho je
zprostředkovat vazby severní části města a řeky Úhlavy.

Vedlejší osa krajinná N

Významná osa propojující řeku Úhlavu (na níž se navazuje v Příchovicích)
je vedena údolím bezejmenného potoka přes Skočice toku na západní
hranici správního území města.

Vymezení osa H – uzel 25 – podél vodního toku – uzel 08 – podél vodního
toku - osa M

Kromě nesporné ekologicko stabilizační funkce (je vedena RBC 1057) plni
i funkci rekreační.

Osa vedená většinou po hranici města je typickou krajinnou osou s funkcí
ekologicko stabilizační. Z větší části je vedena v LBK PŘ017-PŘ028 a LBK
208_05-PŘ028.

Problémem osy je omezená prostupnost Skočic v západní části. Integrita
osy může být narušena rozvojovými plkány na zástavbu Skočic ve
východní části (nad největším rybníkem) a záměrem na výstavbu poldru
nad Skočicemi.

Vedlejší uzel 12 je umístěn v zátočině polní cesty a je těžištěm ploch
zeleně na přechodu intenzivní zemědělské krajiny a nivy Úhlavy. Uzel by
měl být zdůrazněn výsadbou dominantních stromů ev. umístěním
mobiliáře odpovídajícího krajinnému prostředí nivy řeky.

Vedlejší osa krajinná J
Vymezení: osa H – kostel sv. Ambrože / uzel 13 – podél silnice směrem na
Vodokrty.

Vedlejší uzel 25 je vymezen na okraji nivy Úhlavy jako těžiště krajinných
ploch s ekologicko stabilizační funkcí a zároveň jako zázemí cyklostezky
podél Úhlavy.

Vedlejší uzel 16 je vymezen ve Skočicích u koupaliště. Je těžištěm rozvoje
sídelní zeleně ve Skočicích v návaznosti na rybniční soustavu.
Vedlejší uzel 17 je vymezen na okraji RBC 1057. Je těžištěm ploch
s ekologicko stabilizační funkcí.

Krátká osa zdůrazňující ikonické místo s kostelem sv. Ambrože, kde je
lokalizován vedlejší uzel 13. Uzel je těžištěm zeleně Vícova a okolí.

Vedlejší osa krajinná O

Vedlejší osa krajinná K

Krátká osa propojující osy L a P. Je vedena v LBK PŘ008-PŘ009. Má hlavně
ekologicko stabilizační funkci.

Vymezení (osa S -) uzel 19 – podél cesty směrem na Oplot

Vedlejší osa krajinná P

Krátká osa s primárně ekologicko stabilizační funkcí je vedena podél
účelové komunikace. Je vedena v LBC PŘ039 a LBK PŘ007-PŘ029.

Vymezení (osa H -) uzel 12 – uzel 14 – podél střelnice a pumptracku –
k vrchu Střížov

Vymezení: osa L – pod Žerovicemi - osa P (uzel 20)

Poměrně významná osa zprostředkující vazbu údolí Úhlavy ev.
zastavěného území města s lesním komplexem na vrchu Střížov.

Vymezení: (osa F -) uzel 15 – podél vodního toku – uzel 20 – podél cesty
směrem na Oplot.

Osa je vedená opuštěnými sady a pastvinami, v nichž bylo umístěno
pumptrackové hřiště.

Osa vedená údolím bezejmenného potoka mezi industriálními plochami
města a hranicí města s obcí Oplot. Prochází plochami luk, lad a
dřevinných porostů, zčásti je vedena v LBC PŘ008.

Vedlejší uzel 14 je umístěn v ploše zeleně u střelnice na křižovatce silnic
(plocha 19 O). Uzel je těžištěm rozvoje pásu zeleně podél sinice na
Kucíny.

Vedlejší uzel 20 je vymezen na křížení kompozičních os O, P a R a je
těžištěm rozvoje krajinných prvků s ekologicko stabilizační funkcí.

Vedlejší osa krajinná L

Vedlejší osa krajinná R

Vymezení: (osa B, G -) navrhovaný příměstský park (bývalá cihelna) / uzel
6 – Žerovice / uzel 21 (-osa M) malý rybník / uzel 22 – silnice do Dnešic –
Nový rybník / uzel 23 – podél rybníku a silnice směrem na Dnešice

Vymezení: (osa O, P) uzel 20 – podél remízu – uzel 18 (- osa S)
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Krátká osa spojující osy P a S. Má hlavně ekologicko stabilizační funkci.

Vedlejší osa krajinná U

F. NÁVRH ŘEŠENÍ SYSTÉMU ZELENĚ
V ÚROVNI VLASTNÍHO MĚSTA
F.1 Systém sídelní zeleně města Přeštice
Systém zeleně respektuje až na výjimky současné využití ploch v krajině i
v zastavěném území a využití ploch navržených v územním plánu.
Základ systému tvoří stávající základní plochy sídelní zeleně popsané
v analytické části.
Součástí systému jsou též prvky nezobrazené v územně plánovací
dokumentaci, jako jsou aleje či zelené klíny, které jsou součástí ploch
výroby a skladování.
Pro doplnění systému jsou navrženy základní plochy sídelní a krajinné
zeleně (navržené plochy zeleně) a aleje a stromořadí. Doplnění systému
sídelní zeleně je pospáno v kap. F.5

F.1.1 Nezastavěné území
F.1.1.1 Vazby sídla na krajinu a propojení zeleně sídla a
nezastavěného území
V návrhu systému zeleně jsou respektovány stávající vazby sídla na
krajinu zprostředkované zejména účelovými komunikace a jejich
vegetačním doprovodem. Je navrženo doplnění vegetačních doprovodů
cest.
K posílení vazeb dochází na několika místech.

I. Severní okraj města
Na severním okraji města v poloze vymezené hranicí zastavitelných ploch
zóny Severní předměstí je navrženo prolnutí os městských (C) a
přírodních (N), těžištěm rozvoje zeleně jsou zde uzly 05 a 08.

II. Příměstský relaxační park Cihelna
V ploše krajinné zeleně v bývalé cihelně je navržena změna na plochu pro
relaxační ev. vzdělávací aktivity v přírodním prostředí (viz kap. F.5.1.3).
Problémem je, že plocha patří stále soukromé společnosti. Plocha cihelny
je hlavním uzlem 06 a prolínají se v něm osy B a L.

III. Lesopark
Plocha ochranné zeleně na severovýchodním okraji města vymezená
v územním plánu mezi plánovaným okrajem zóny Severní předměstí a
plánovanou přeložkou silnice II/230 je navržena k realizaci lesoparku (viz
kap. F.5.1.1). Prolínají se zde městské osy D a G a krajinná osa I.

IV. Krajinný park
Niva Úhlavy navazující na centrální část města prostřednictvím ulice
V Brance a lávky je navržena jako tzv. krajinný park (viz kap. F.5.4). V nivě
řeky je umístěn hlavní uzel 02 a prolínají se zde hlavní osa městská A a

hlavní osa krajinná H.

F.1.2.2 Propojení ploch zeleně a ostatních přírodních prvků

F.1.1.2 Návaznost na plochy ÚSES

Zásadním přírodním resp. krajinným prvkem území města je řeka Úhlava
se širokou nivou. Propojení systému sídelní zeleně s tímto přírodním
prvkem zprostředkovávají osy A, D a G. Konkrétní základní plochy sídelní
zeleně řešící navázání na řeku jsou plochy 12 O, 20 O a 15 O.

Plochy ÚSES jsou vymezeny mimo zastavěné území města, mnohde tvoří
hranici rozvoje města dle územního plánu.
Na systém sídelní zeleně neplynou z vymezení ÚSES na území města
žádné zásadní požadavky. Při koncipování nových plch a stromořadí a při
obnově stávajících je potřebné zohlednit fakt, že plochy sídelní zeleně a
stromořadí představují de facto interakční prvky přenášející pozitivní vliv
skladebných částí ÚSES na stabilitu krajiny a biologickou diverzitu do
zastavěného území.

Jako cenný přírodní prvek města se dá označit i plocha bývalé cihelny
zarůstající spontánní vegetací. Tato plocha je navržena k využití jako
příměstský relaxační park založený na přirozeně se vyvíjecích porostech a
společenstvech bez výrazných pěstebních zásahů.

K zásadním interakcím navrženého systému sídelní zelně a ÚS dochází na
těchto místech:

Kategorizace navržených ploch zeleně a stromořadí je uvedena v kap. F.5.

I. Severní okraj města

F.2 Využití ploch zeleně a požadavky na vybavenost

Osa N je v této poloze vedena v LBK PŘ017-PŘ028, součástí osy je zde
LBC PŘ028. Návrh respektuje skladebné části ÚSES a návrhové plochy
krajinné zeleně vymezené z důvodu zajištění funkčnosti skladebných částí
ÚSES (viz opatření 02 a 03) integruje do systému sídelní zeleně.

Stávající základní plochy sídelní zeleně jsou vymezeny s ohledem na
reálnou situaci v území i s ohledem na způsob využití ploch v územním
plánu.

II. Cihelna
Návrh na změnu plochy krajinné zeleně na plochu s relaxačními ev.
vzdělávacími aktivitami se dotýká LBC PŘ009. Vhodným řešením lze
zajistit funkčnost plochy jako pro rekreační využití tak pro zvýšení
ekologické stability a biodiverzity (viz kap. F.5.1.3).

III. Kultivace krajiny mezi Přešticemi a Příchovicemi (krajinný park)
Další opatření s vlivem na ÚSES se týká nivy Úhlavy, kde je vymezen RBC
208 s vloženými lokálními biocentry. Krajinný park, který je zde
navrhován, zohledňuje specifika území nivy Úhlavy včetně požadavků na
zajištění funkčnosti ÚSES (viz kap. F.5.4).

F.1.2 Zastavěné území a zastavitelné plochy
F.1.2.1 Makrokompozice
Makrokompozice je detailně popsána v kap. E.1 a E.2.
V zastavěném území a zastavitelných plochách jsou základem systému
sídelní zeleně hlavní kompoziční osy městské A a B, které spojují
nejvýznamnější plochy zeleně Masarykovo náměstí (uzel 01), niva Úhlavy
(uzel 02) vnitroblok Husova – Rybova (uzel 03), park Kosmonautů (uzel
04), nové plochy v oblasti Severního předměstí (uzel 05) a plochu bývalé
Cihelny (uzel 06).
Další osy C, D, a F propojují dílčí méně významné plochy sídelní zeleně a
zprostředkovávají vazbu zastavěného území na krajinu.
Osa G je vedena zastavitelnými plochami zóny Severní předměstí a
představuje významnou rozvojovou osu sídelní zeleně.

F.1.2.3 Specifikace a vymezení ploch zeleně dle kategorií

Územní plánování užívá jako základní jednotku plánování tzv. plochy
s rozdílným způsobem využití, což jsou např. plochy bydlení, výroby,
dopravní infrastruktury a také plochy zeleně. Pro jednotlivé plochy
s rozdílným způsobem využití jsou v územním plánu stanoveny podmínky
využití, tedy přípustnosti staveb, zařízení a objektů v konkrétních
plochách dle územního plánu. Přípustnost se rozděluje na hlavní využití,
přípustné využití, podmíněně přípustné využití a nepřípustné využití.¨
Z hlediska vztahu stávajících základních ploch sídelní zeleně a podmínek
využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovených územním
plánem je nutné zdůraznit tři důležité fakty:
a) stávající základní plochy sídelní zeleně nejsou ve všech případech
homogenní z hlediska využití, což znamená, že zahrnují více
ploch s rozdílným způsobem využití,
b) stávající základní plochy sídelní zeleně nejsou ve všech případech
homogenní ani z hlediska vnitřní struktury, což znamená, že
nezahrnují jen vlastní plochu zeleně (krajinářskou úpravu), ale i
navazující komunikace, zpevněná prostranství, parkovací plochy
apod.,
c) vlastní plochy sídelní zeleně (krajinářské úpravy) jsou z hlediska
využití dle územního plánu buď hlavním využitím, nebo
přípustným využitím.
Způsob využití stávajících základních ploch sídelní zeleně dle územního
plánu je uveden v následující tabulce. Způsoby využití, v nichž jsou
krajinářské úpravy jako hlavní využití, jsou zvýrazněny tučně
Označení
01 P
02 U

Způsob využití dle územního plánu
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
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Označení
03 U

04 P
05 ZB
06 ZB
07 P
08 ZB
09 P
10 ZC
11 O
12 O
13 U
14 U
15 O
16 O
17 ZB
18 ZB
19 U
20 U
21 ZK
22 ZK
23 ZS
24 ZS
25 ZK
26 ZB
27 ZC
28 ZZ
29 ZB
30 ZC
31 ZS
32 ZK
33 ZB
34 ZB
35 ZD
36 H
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Způsob využití dle územního plánu
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
PV – veřejné prostranství
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
BH – bydlení v bytových domech
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace
BH – bydlení v bytových domech
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace
BH – bydlení v bytových domech
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
BH – bydlení v bytových domech
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské
BH – bydlení v bytových domech
BH – bydlení v bytových domech
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
BH – bydlení v bytových domech
SM – smíšené obytné – městské
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
BH – bydlení v bytových domech
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
BH – bydlení v bytových domech
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace
BH – bydlení v bytových domech
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace
TI – technická infrastruktura
OH – občanské vybavení – hřbitov

Označení
37 ZK
38 ZS
39 T
40 T

Způsob využití dle územního plánu
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
DZ – dopravní infrastruktura – železnice
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace
ZO – zeleň – ochranná a izolační
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace

Pro plochy s rozdílným způsobem využití, v nichž je sídelní zeleň resp.
krajinářské úpravy hlavním využitím, stanovuje územní plán následující
podmínky využití.

I. ZV - zeleň - ve veřejných prostranstvích
Hlavní využití:

Nepřípustné využití:
 veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

IV. PV - veřejná prostranství
Hlavní využití:
 náměstí a návsi;
 prostranství, ulice, cesty, které mají
prostorotvornou a komunikační funkci;

významnou

veřejnou

 parkově upravená zeleň včetně drobných vodních ploch;
 související odstavné a parkovací plochy;

 parkově upravené plochy veřejně přístupné zeleně, zejména na
náměstí a na návsích s prvky drobné architektury a uličního mobiliáře;

Přípustné využití:

Přípustné využití:

 občanské vybavení slučitelné s hlavním využitím;

 související dopravní a technická infrastruktura;

 sportovní a dětská hřiště;

 sportovní a dětská hřiště související s hlavním využitím;

Nepřípustné využití:

Nepřípustné využití:

 veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

 veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

II. ZO - zeleň - ochranná a izolační
Hlavní využití:
 plochy veřejné zeleně s převažující ochrannou a izolační funkcí (zejm.
hygienickou, estetickou, protipovodňovou, protierozní);
Přípustné využití:
 související dopravní a technická infrastruktura;

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury;

Pro plochy s rozdílným způsobem využití, v nichž je sídelní zeleň resp.
krajinářské úpravy přípustným využitím, je nutné při rozhodování o
umisťování staveb či jejich změn a rekonstrukcí uplatnit zásadu, že vlastní
plochy sídelní zeleně resp. krajinářských úprav by neměly být redukovány
ve prospěch jiného využití
Při rozhodování o umístění staveb, zařízení a objektů vybavenosti
v plochách zeleně a veřejných prostranství dle územního plánu je vždy
nezbytné zohlednit charakter plochy a její význam v systému sdílení
zeleně.

 pěší a cyklistické stezky;

Pro stávající základní plochy sídelní zeleně je konkrétní doporučení pro
vhodnou vybavenost uvedeno v kartách ploch v kap. G.

Nepřípustné využití:

Pro navrhované plochy zeleně určí požadavky na vybavenost studie nebo
projektová dokumentace pro realizaci těchto ploch. Při návrhu
vybavenosti je třeba zohlednit podmínky využití ploch s rozdílným
způsobem využití definované v územním plánu a přihlédnout
k charakteru vybavenosti obdobných stávajících základních ploch sídelní
zeleně.

 veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená
Hlavní využití:
 plochy soukromé zeleně zahrad a sadů;
Přípustné využití:

F.3 Požadavky na intenzitu údržby

 oplocení;

Intenzitní třídy údržby jsou uvedeny pro základní plochy sídelní zeleně
v kartách ploch v části G.

 hospodářské stavby pro obhospodařování pozemku;

Údržba je rozdělena do tří skupin podle následujícího klíče.

 související dopravní a technická infrastruktura;

I. intenzitní třída údržby

II. Rozvolněné skupiny stromů (zpravidla s podrostem)

Představuje údržbu nejintenzivnějších reprezentačních a rekreačních
ploch zeleně. Technické prvky jsou zastoupeny v potřebném množství
odpovídajícím umístění a důležitosti plochy. Plochy jsou dokonale
vybaveny sadovnickými doplňky (lavičky, odpadkové koše, osvětlení
apod.), které jsou udržovány stále v dobrém stavu.

Soubory stromů s podrostem keřů, vhodných bylin či trávníků, ideálně
kombinace těchto typů podrostu. Stromové patro je rozvolněné a zápoj
stromového patra je limitujícím kritériem pro pěstební a často i
kompoziční stav nižších pater. Podrostové patro může být zapojené nebo
rozvolněné.

Do této třídy jsou zařazeny plochy s největšími nároky na údržbu - zeleň
na náměstích, u významných budov a podobně.

Možné kombinací taxonů představují vysoký kompoziční potenciál (barvy,
struktura, textura). Kombinace s podrostem umožňuje dosažení vysoce
kvalitního účinku v detailu prvku i objektu jako celku.

II. intenzitní třída údržby
Představuje intenzitní údržbu silně zatěžovaných ploch zeleně (plochy
sídlištní zeleně, centra měst). Plochy jsou dodatečně vybaveny
potřebnými sadovnickými doplňky, pravidelně udržovanými. Do této
třídy jsou zařazeny plochy středně náročné na údržbu - zeleň na
sídlištích, okolo bytových domů, zeleň u objektů občanské vybavenosti a
podobně.

III. intenzitní třída údržby
Představuje extenzivní údržbu okrajových a méně významných ploch
zeleně. Vybavení ploch doplňky je dostačující. Do této třídy patří plochy
na údržbu nenáročné - převážně zeleň charakteru volné přírody, plochy
určené k budoucí výstavbě a podobně.

F.4 Návrh dřevinných vegetačních prvků
F.4.1 Principy prostorové struktury dřevinných vegetačních
prvků a jejich charakteristiky
Výsadby dřevin představují základní skladebné prvky kompozice ploch
sídelní zeleně. Měly by být uplatněny ve všech plochách sídelní zeleně
s přihlédnutím na jejich zařazení do kategorie
Pro jednoznačnou a jednotnou charakteristiku výsadeb dřevin jsou
uvedeny zásady jejich navrhování a použití v plochách sídelní zeleně.

I. Zapojené skupiny stromů
Zapojené skupiny stromů jsou soubory stromů, jejichž koruny se
vzájemně dotýkají, popř. překrývají.
Nově zakládané zapojené skupiny stromů plní v kompozici rozhodující
význam - vytváří clony, pozadí pohledů nebo boky průhledů. Možné
kombinací taxonů představují vysoký kompoziční potenciál (barvy,
struktura, textura).
Uplatněny by měly být zejména v parcích (P) ev. v parkově upravených
plochách. Dále mohou vytvářen clony a izolace v plochách zeleně ve
vedlejší funkci, zejména ZS a ZV.
Zapojené skupiny stromů se specifickými podmínkami (použití výhradně
domácích dřevin odpovídajících stanovišti) jsou základem porostů
v krajině, kde vytváří podmínky pro rozmnožování a migraci živočichů.

d) náhradu stromů popínavými dřevinami na konstrukci; ne příliš
často používané opatření vhodné pro exponované prostory,
jehož principem je realizace kovové konstrukce vhodného tvaru
umožňující popnutí vhodnou popínavou dřeviny a vytvoření
dojmu poměrně výrazné hmoty zeleně – viz následující
fotografie z ulice Otýlie Beníškové v Plzni.

Nově zakládané rozvolněné skupiny stromů jsou jedním z hlavních typů
porostů dřevin v plochách P, U, H, zeleň rekreačních v omezené míře též
v plochách O, ZB, ZZ, ZK (školy).
Uplatněny by měly být i v krajině, neboť vytvářejí specifický typ biotopu
vhodný pro některé druhy organismů.

III. Aleje a stromořadí
Souvislé liniové výsadby stromů, převážně jako součást uličního parteru a
jako doprovod komunikací v krajině jsou významným prvkem systému
zeleně v zastavěném i nezastavěném území města. Jsou velmi důležitým
významným skladebným prvkem kompozičních os systému zeleně.
Aleje a stromořadí mohou být tvořeny samotnými stromy v dlažbě,
v trávníku ev. s podsadbou bylin či keřů.
Specifickým vegetačním prvkem jsou tvarovaná stromořadí, která se
uplatní v exponovaných ulicích či plochách.
Stromořadí by měla být v maximální míře doplněna do uličních
prostranství, mohou být ale v omezené míře uplatněna i v plochách
sídelní zeleně typu P, U, H, ZK, ZS apod.
Obecný požadavek na co nejširší uplatnění stromořadí ve stávající
zástavbě uplatněný v USSZ se dostává do střetů s podmínkami
bezpečnosti provozu a zejména s podmínkami ochrany sítí technické
infrastruktury. Základní požadavek na vzdálenost sítí od kmene stromů je
dán ČSN DIN 18 920 a činí 2,5 m. Zejména v uličních prostorech není vždy
možno tuto podmínku splnit a proto je nutno aplikovat:
a) aktivní opatření ochrany sítí jako je umístění do chrániček, které
lze uplatnit u kabelových vedení; pro toto opatření platí
podmínka normy, že se osa kmene nesmí dostat do ochranného
pásma sítě;
b) odstínění kořenového prostoru stromu skruží nebo poloskruží,
tak aby nedošlo ke kontaktu kořenů se sítěmi (zejména trubních
vedení); tento způsob má nevýhodu v značném omezení
kořenového prostoru, který se částečně eliminuje vytvořením
otvorů ve skruži směřujících mimo vedení sítí;
c) náhradu stromů vzrůstnými keři s kompaktním tvarem; jako
náhrada stromů lze použít např. šeřík obecný (Syringa vulgaris),
kultivary lísky obecné (Corylus avellana) nebo ibišek syrský
(Hibiscus syriacus);
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V sídelní zeleni se uplatní nejvíce v soukromých zahradách (ZO, ZR), ve
veřejné zeleni hlavně ke zvýraznění kompozičně významných bodů jako
jsou pomníky, památníky nebo ke zvýraznění kompozičně významných
předělů (například v plochách hřbitovů).

Uplatněny by měly být v plochách všech kategorií. Významné jsou i
v krajině, kde usnadňují orientaci a zdůrazňují významné body. Vhodné je
použít solitérní stromy ev. malé skupiny stromů ke zvýraznění
kompozičních uzlů vymezených v makrokompozici.

Doporučený sortiment dřevin vychází ze složení přirozené vegetace
území města. Podle mapy potenciální vegetace jsou pro město typické

F.4.2.1 Podmínky určující výběr dřevin

a) střemchová jasenina v nivě Úhlavy
b) černýšová doubrava na mírných svazích navazujících na nivu

VI. Zapojené skupiny keřů

Zapojené skupiny lze použít spíše jako pokryvné prakticky v kategoriích
ploch. Jako clonné mohou být použity na zejména v ZS, ZK, ZZ, ZC a ZV.

c) biková nebo jedlová doubrava na navazujících plošinách.
Ve vnitřním městě je nutné při výběru dřevin uvažovat s extrémními
podmínkami města v současnosti zvýrazněnými dlouhotrvajícími suchy a
zvyšováním průměrných teplot.

F.4.2.2 Přehled doporučených dřevin

Vhodné je jejich použití v krajině jako tzv. porostních plášťů.

Doporučený sortiment základních dřevin, je uveden v následující tabulce.
V sortimentu nejsou uvedeny jednotlivé kultivary dřevin (cv), pouze
případné rámcové charakteristiky.

VII. Rozvolněné skupiny keřů

Dřeviny jsou roztříděny do tří kategorií

Skupiny keřů, u kterých se jednotlivé rostliny vzájemně nedotýkají popř.
je vytvořena hloučkovitá nebo mezernatá porostní struktura. Důležitou
určující vlastností tohoto prvku je absence porostního zápoje.

K – kosterní;

Liniové výsadby keřů, jejichž funkce je nejčastěji izolační (pohledová
clona, oddělení dvou kvalit prostředí atd.). Základním pěstebním cílem je
dokonalý horizontální zápoj.
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Krajina ostatní

IX. Živé ploty volně rostlé

Nepůvodní druhy jsou zvýrazněny kurzivou
Krajina nivy

V sídelní zeleni se uplatní nejvíce v soukromých zahradách (ZO, ZR), ve
veřejné zeleni pouze ke zvýraznění kompozičně významných bodů jako
jsou pomníky, památníky apod.

X znamená, že dřevina se nedoporučuje.

Stromořadí ve
městě

Jednotlivě rostoucí keře všech výškových kategorií s přirozenou
strukturou nadzemní části nebo pravidelně tvarované do žádoucího
pěstebního tvaru.

V – výjimečný.

Sídelní zeleň

VIII. Solitérní keř

D – doplňkový;

Taxon

Rozvolněné skupiny keřů mohou být použity jako doprovodné v plochách
P a U, dále v plochách ZB, ZC, ZK, ZS, ZZ a ZV.

Krajina ostatní

Liniové výsadby (nejčastěji keřů), které jsou opakovaně redukovány
tvarovacím řezem do požadovaných rozměrů. Základním kritériem je
dokonalý horizontální zápoj a souvislý povrch.

F.4.2 Doporučený sortiment dřevin

Mohou být použity jako pokryvné (nízké keře) nebo clonné (vyšší a
vysoké keře). Ve skupinách keřů může být vytvořena výšková
diferenciace.

Buk lesní cv. s úzkou korunou
Buk lesní cv. s převislou korunou
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos)
Dřezovec trojtrnný cv s žlutým listem
Dub letní (Quercus robur)
Dub letní cv s pyramidální korunou
Dub zimní (Quercus petraea)
Dub červený (Quercus rubra)
Habr obecný (Carpunus betulus)
Habr obecný cv. s úzkou korunou
Hloh obecný stromovitý cv
Hlošina úzkolistá (Eleagnus angustifolia)
Hrušeň obecná (Pyrus communis)
Hrušeň polnička (Pyrus pyraster)
Jabloň domácí (Malus domestica)
Jabloň sp. – okrasné cv
Javor babyka (Acer campestre)
Javor babyka cv s kompaktní korunou
Javor klen (Acer pseudpolatanus)
Javor mléč (Acer pseudoplatanus)
Javor mléč cv s kompaktní korunou
Javor mléč cv s kulovitou korunou
Javor stříbrný (Acer sachariunum)
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý cv. s kompaktní korunou
Jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia)
Jasan americký (Fraxinus americana)
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
Jeřáb muk (Sorbus aria)
Jeřáb břek (Sorbus torminalis)
Jeřáb prostřední (Sorbus intermedia)
Jedle bělokorá (Abies alba)
Jedle stejnobarvá (Abies concolor)
Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)
Jírovec pleťový (Aesculu carnea)
Jilm vaz (Ulmus laevis)
Jilm habrolistý (Ulmus minor)
Kaštanovník setý (Castanea sativa)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
Lípa sp. – odolnější kříženci a cv

V
V
D
D
D
K
V
K
D
K
V
V
D
D
D
V
D
D
V
D
K
D
X
V
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
V
V
V
V
V
K

V
X
X
D
D
V
D
V
V
D
K
K
X
D
X
X
D
K
K
D
D
K
V
D
D
D
D
D
D
K
X
D
X
X
V
D
X
X
X
X
X
D

X
X
X
X
X
D
X
V
X
V
X
X
X
X
X
X
X
K
X
X
K
X
X
X
K
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
K
X
X
V
V
X

X
X
X
X
X
K
X
K
X
K
X
X
X
D
D
D
X
K
X
D
K
X
X
X
D
X
X
X
D
X
D
X
D
X
V
X
V
V
X
K
K
X

X. Živé ploty tvarované

Jednotlivě rostoucí stromy všech výškových kategorií. Jsou často použity
dominanty v kompozici ploch. Jako solitéry se používají stromy
zajímavého habitu, kvetení či vybarvování olistění.

Jde o skupiny keřů, u kterých se jednotlivé rostliny navzájem dotýkají,
překrývají či do sebe vrůstají. Mezi jednotlivými keři není volný prostor.

Krajina nivy

V. Solitérní stromy

Stromořadí ve
městě

Liniové prvky tvořené stromy a keři, které na rozdíl od stromořadí a alejí
nejsou pravidelné, spíše nahodilé. Převážně vznikají spontánně při
omezení údržby travnatých pásů. Jsou nedílnou součástí krajiny (meze,
břehové porosty apod.)

Sídelní zeleň

IV. Vegetační doprovody s převahou dřevin

Použití je shodné jako u zapojených skupin keřů.

Taxon

Důležité je vždy projednat možnost výsadby v konkrétním případě
s jednotlivými správci sítí, kteří stanovují podmínky pro ochranná pásma
sítí.

V
D
V
D
K

X
X
X
X
X

X
X
X
V
X

V
X
X
D
D

Stromy
Borovice lesní (Pinus silvestris)
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice hedvábná (Pinus strobus)
Bříza bělokorá (Betula pendula)
Buk lesní (Fagus sylvatica)

Krajina nivy

Krajina ostatní

Stromořadí ve
městě

V
V
D
D
D
X
V
D
V
X
D
D
D
X
X

X
X
X
V
X
X
V
X
X
X
D
D
D
X
X

K
X
X
X
X
K
X
X
X
D
V
V
X
D
D

V
X
X
V
X
D
D
D
X
D
D
D
X
V
V

V
D
D
D
D
D
D
D
V
D
D
X
D
D
D
D
D
X
D

X
X
V
X
X
X
X
V
X
X
X
X
V
X
X
X
X
X
X

D
D
X
D
D
X
X
D
V
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

D
D
X
D
X
X
X
D
D
X
D
D
X
X
X
X
X
D
X

Sídelní zeleň

Taxon
Olše lepkavá (Alnus glutinosa)
Ořešák černý (Juglans nigra)
Modřín opadavý (Larix decidua)
Ořešák královský (Juglans regia)
Platan javorolistý (Platanus acerifolia)
Střemcha obecná (Prunus padus)
Slivoň švestka (Prunus domestica)
Slivoň myrobalán (Prunus cerasifera)
S. myrobalán cv s tmavočerveným listem
Slivoň obecná (Prunus insititia)
Třešeň ptačí (Prunus avium)
Višeň obecná (Prunus cerasus)
Višeň pilovitá (Prunus serrulata)
Vrba bílá (Salix alba)
Vrba křehká (Salix fragilis)
Keře
Brslen evropský (Euonymus europaeus)
Hloh obecný (Crataegus laevigata)
Ibišek syrský (Hibiscus sysriacus)
Kalina obecná (Viburnum opulus)
Kalina tušalaj (Viburnum lantnana)
Kalina vrásčitolistá (Viburnum rhytidophyllum)
Kdoulovec (Chaeonomeles sp.)
Líska obecná (Corylus avellana)
Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
Skalník (Cotoneaster sp.)
Svída krvavá (Swida sanguinea)
Slivoň trnka (Prunus spinosa)
Šeřík obecný (Syringa vulgaris)
Tavolník (Spiraea sp)
Pámelník (Symphoricarpos sp.)
Vajgélie (Weigela sp.)
Zlatice (Forsythia sp.)
Zimolez obecný (Lonicera xylosteum)
Zimolez tatarský (Lonicera tatarica)

Návrh rozvoje systému sídelní zeleně města vychází z analýzy stavu
sídelní zeleně a podkladů využité pro zpracování studie. Obsahuje:
a) z územního plánu;

Plocha je součástí vedlejší osy krajinné N.

c) změnou funkce stávající plochy;

Plochy 03 a 04 jsou součástí vedlejšího uzlu 08. Bylo by vhodné je doplnit
odpovídajícím mobiliářem zejména pro turisty.

2. Navrhované aleje a stromořadí.
3. Doplnění stromů na parkovištích mimo stávající základní plochy
sídelní zeleně nebo navrhované plochy sídelní zeleně.
4. Kultivace krajiny mezi Přešticemi a Příchovicemi (krajinný park).
5. Alternativní navrhované plochy zeleně v ploše řešené regulačním
plánem.
6. Ochranu zelených klínů ve stávajících i navrhovaných plochách
výroby a skladování a FVE.
7. Opatření u stávajících základních ploch zeleně, u nichž byl zjištěn
stupeň stability 3, 4 a 5 a u plochy 03 U (Masarykovo náměstí).
8. Opatření u stávajících stromořadí, u nichž byl zjištěn stupeň
stability 3, 4 a 5.
Jednotlivé navrhované plochy zeleně, stromořadí a další opatření pro
rozvoj systému sídelní zeleně jsou zakresleny ve výkresu 05.

F.5.1 Navrhované plochy zeleně

N 05 KR
Plocha ochranné zeleně na východním okraji Přeštic. Plocha je součástí
vedlejší osy městské C.
Využití této plochy by mělo být přehodnoceno. Mohl by zde být navržen
a realizován lesopark poskytující zázemí pro obyvatele rezidenčních zón
v severní části města.
N 06 U
Plocha veřejného prostranství v rozvojové ploše bydlení. Tato plocha
nemá v územním plánu přesnou lokalizaci, její vymezení vyplývá
z požadavku § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/20036 Sb. na vymezování
veřejných prostranství v zastavitelných plochách.
V ÚSSZ je plocha umístěna tak, aby vytvořila spolu s alternativní plochou
A 02 U ucelený pás zeleně propojující rezidenční ploch Severního
předměstí s lesoparkem N 05 KR. Toto umístění ve studii je doporučením
pro územní studii nebo dokumentaci pro územní rozhodnutí.
N 07 U

F.5 Rozvoj systému sídelní zeleně

1. Navrhované plochy zeleně

b) z regulačního plánu pro zónu Severní předměstí II;

F.5.1.1 Navrhované plochy zeleně z územního plánu
N 01 U
Plocha veřejného prostranství v rozvojové ploše bydlení. Tato plocha
nemá v územním plánu lokalizaci, její vymezení vyplývá z požadavku § 7
odst. 2 vyhlášky č. 501/20036 Sb. na vymezování veřejných prostranství
v zastavitelných plochách.
V ÚSSZ je plocha umístěna tak, aby zároveň působila jako odclonění
plochy bydlení od výrobních a skladovacích ploch. Toto umístění ve studii
je doporučením pro územní studii nebo dokumentaci pro územní
rozhodnutí.
Plocha je součástí vedlejší osy městské G a jako těžiště zeleně veřejných
prostranství nové rezidenční zóny je vymezena jako vedlejší uzel 07.

Plocha veřejného prostranství v rozvojové ploše občanské vybavenosti.
Rovněž tato plocha nemá v územním plánu přesnou lokalizaci, její
vymezení vyplývá z požadavku § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/20036 Sb. na
vymezování veřejných prostranství v zastavitelných plochách. Plocha
musí být vymezena v územní studii nebo v dokumentaci pro územní
rozhodnutí.
N 08 KE
Plocha krajinné zeleně pro zajištění protierozní ochrany.
N 09 T
Výhledové plochy ochranné zeleně podél přeložky silnice II/230. Plochy
zeleně i přeložka silnice jsou v územním plánu vymezeny zatím jako
územní rezerva.

N 02 KL
Plocha krajinné zeleně pro zajištění funkčnosti LBC PŘ028. Plocha je
součástí vedlejší osy krajinné N.
N 03 KL
Plocha krajinné zeleně pro zajištění funkčnosti LBK 20_05-PŘ028. Plocha
je součástí vedlejší osy krajinné N.
N 04 KL
Plocha ochranné zeleně na severním okraji Přeštic. Využití plochy by
mělo být přehodnoceno na plochu krajinné zeleně. Plocha je ohrožena
přeložkou silnice II/230, která je v územním plánu zatím jako územní
rezerva.

F.5.1.2 Navrhované plochy zeleně dle regulačního plánu
N 10 O
Plochy zeleně podél prodloužené Palackého. Plochy jsou součástí
hlavního uzlu 05, je třeba věnovat zvýšenou pozornost jejich řešení.
Bohužel jejich tvarování, které bylo podřízeno maximálnímu využití ploch
pro bydlení, neumožňuje vznik plnohodnotné plochy typu park.
N 11 U
Plochy zeleně v ose navazující na Slunečnou ulici. Plochy utvářejí
kompoziční osu E. Prostorové parametry těchto ploch jsou lepší, než u
ploch předešlých. Nevhodné tvarování a křížení komunikacemi omezuje
možnost plnit potřebné funkce zeleně v rezidenční zóně.
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N 12 O

N 17 ST

Plochy zeleně s hřištěm východně od zástavby při Luční ulici. Jde o zelený
pás oddělující blok rodinných domů a blok bytových domů, jejichž
umístění v této poloze je sporné.

Stromořadí v prodloužení
regulačním plánem.

N 13 U
Plochy zeleně na okraji zástavby navrhované regulačním plánem. Plochy
utvářejí kompoziční osu E. Jedná se o zbytkové plochy na okraji bloků
bydlení.

N 31 ST
ulice

Lukavická

v ulicích

vymezených

N 18 ST

N 32 ST

Stromořadí v komunikaci vymezené regulačním plánem navazující na
navrhované plochy zeleně N 11 ST.

Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru V Háječku.
Součást osy D.

N 19 ST

N 33 ST

Stromořadí nad průmyslovou zónou propojené se stromořadím N 15 ST.

Stromořadí nebo
Chmelnicích.

F.5.1.3 Navrhovaná plocha zeleně vzniklá změnou funkce stávající
plochy

N 20 ST

N 14 R

Stromořadí v ulici navazující na ulici Kotkova. Stromořadí je součástí osy
B.

Bývalá cihelna (hlavní uzel 06). Plocha bývalé cihelny po rekultivaci by
mohla sloužit pro umístění některých relaxačních a popřípadě i
vzdělávacích aktivit v kombinaci s krajinářskou úpravou přírodě blízkého
charakteru založené na ponechání větších částí plochy přirozenému
vývoji vegetace.
Plocha musí plnit zároveň funkci lokálního biocentra i plochy sídelní
zeleně.

Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru Na Jordáně.
Součást osy D.

alternativní

ozelenění

uličního

prostoru

Na

N 34 ST
Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru Gagarinova.

N 21 ST

N 35 ST

Stromořadí podél propojení prodloužené Kotkovy a Dukelské. Součást
osy B. Lokalizace stromořadí je orientační, bude upřesněna na základě
studie nebo projektové dokumentace prostoru mezi prodlouženou
Kotkovou a Dukelskou.

Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru Kotkova –
Nerudova.

N 22 ST

N 36 ST
Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru Sv. Čecha.

Problémem využití plochy je vlastnictví soukromou právnickou osobou a
požadavek na rekultivaci plochy, daný plánem rekultivace. Zavezení
plochy a následné terénní úpravy a osázení je v přímém rozporu
s dosavadním spontánním vývojem ekosystémů mokřadů, přirozených
luk a lesů.

Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru Dukelská –
sever.

N 37 ST

N 23 ST

N 38 ST

Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru Dukelská – jih.

F.5.2 Navržené aleje a stromořadí

N 24 ST

Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru Palackého.
Náhrada stávajících již nesouvislých výsadeb zeravů. Stromořadí ve vazbě
na hlavní osu A. Viz též kartu plochy 34 ZB.

Navrhované aleje a stromořadí jsou vymezeny v koncepční rovině
v návaznosti na analýzu stavu zeleně a vymezení kompozičních os a uzlů.

Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru Vrchlického.

V rámci ÚSSZ nebylo možné ověřit detailně možnost realizace stromořadí
v jednotlivých uličních prostorech zejména s ohledem na uložení sítí
technické infrastruktury. To bude předmětem řešení podrobnějších studií
či projektových dokumentací celkových rekonstrukcí ulic jako celku či
jejich ozelenění.

Alej podél silnice do Žerovic.

V případě nemožnosti výsadby stromů v uličních prostorech je nutné
zvážit náhradu stromů keři nebo v exponovaných prostorech
konstrukcemi s popínavými dřevinami (viz kap. F.4.1).
Navrženy jsou následující aleje a stromořadí ev. alternativní ozelení ulic.
N 15 ST
Stromořadí podél navrhovaného sportoviště v severozápadní části
města. Stromořadí bude sloužit k oddělení plochy bydlení a plochy
sportu.
N 16 ST
Palackého sever - Významné stromořadí ve vazbě na hlavní uzel 05 a osu
C. Je navrženo jako oboustranně dvojřadé.
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N 25 ST

N 26 ST

Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru Revoluční.

N 39 ST
Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru Kollárova.
N 40 ST

Alej podél cesty a silnice v lokalitě Pohorsko.

Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru Kosmonautů –
B. Němcové.

N 27 ST

N 41 ST

Alej podél silnice do Skočic.

Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru Karlova.

N 28 ST

N 42 ST

Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru 5. května a
Příkrá.

Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru Polní.

N 29 ST
Doplnění aleje do Příchovic. Součást osy A.
N 30 ST
Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru Husova.
Součást osy G. Viz též karty opatření pro plochy 05 ZB a 26 ZB.

N 43 ST
Stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního prostoru Zahradní.
N 44 ST
Alej podél silnice do Kucín. Součást osy K.

F.5.3 Doplnění stromů na parkovištích v plochách mimo
stávající základní plochy sídelní zeleně nebo
navrhované plochy zeleně
Ozelenění parkovišť je důležité z hlediska zlepšení mikroklimatických
podmínek na rozsáhlých zpevněných plochách a z důvodu zlepšení
vodního režimu krajiny.
Ozelenění parkovišť je navrženo na parkovištích, které jsou součástí
základních ploch sdílení zeleně 03 U (Masarykovo náměstí), 05 ZB
(sídliště Husova – Smetanova) a 35 ZD (Tř. 1. Máje).
Kromě nich je navrženo na dále uvedených parkovištích.
N 46 ZD

F.5.5 Alternativní navrhované plochy zeleně v území
řešeném regulačním plánem
Regulační plán pro zónu Severní předměstí vymezuje několik
navrhovaných ploch zeleně, které jsou popsány v kap. F.5.1.2. Jejich
vymezení není z hlediska vazby na systém sídelní zeleně definovaný touto
studii i z hlediska plnění funkcí ploch zeleně ideální. Mnohé z nich působí
tak, že pro zeleň jsou ponechány plochy, které „zbyly“.
Proto byly na základě projednání studie doplněny alternativní návrhy
ploch. Pro jejich uplatnění v systému zeleně je nutná změna územního
plánu nebo regulačního plánu.
A 01 U

N 47 ZD

Parkově upravená plocha zeleně navržená v prodloužení Palackého ulice
v severní části území podle silnice k rozvodně a do Dolní Lukavice.
Navazuje na hlavní kompoziční osu městskou C a je součástí
kompozičního uzlu 08.

Parkoviště u nákupního centra Billa.

Plocha integruje plochu navrženou v regulačním plánu N10 O (dvě části)

N 48 ZD

A 02 U

Parkoviště u nákupního centra Penny

Parkově upravená plocha navazující na plochu N 06 U dle územního
plánu s doporučenou lokalizací a plochu N 12 O dle regulačního plánu.
Plochy by společně zprostředkovaly vazby zástavby Severního předměstí
a navrženého lesoparku v ploše N 05 KR.

Parkoviště za kulturním domem a komunitním centrem mezi ulicemi
Jungmannova a Veleslavínova.

N 50 ZD
Plánované parkoviště Palackého.

F.5.4 Kultivace krajiny mezi Přeštice a Příchovicemi (krajinný
park)
N 49 KR
Kultivací krajiny mezi Příchovicemi a Přešticemi (krajinným parkem) je
myšleno využití nivy řeky Úhlavy mezi mostem v Nepomucké a hranicí
města pro relaxační aktivity obyvatel města. Návrh nesměřuje
k zásadním úpravám území nivy, ale ke kultivaci krajiny dílčími zásahy,
které zlepší prostupnost krajiny a její využití pro odpočinek a pobyt
v přírodě. Příkladem jsou cesty, aleje, drobná zvýraznění zajímavých míst
apod.
V prostoru je již připraven projekt stezky po pěší a cyklisty, který umožní
propojení podél Úhlavy s návaznosti do oblasti Prioru k pumptrackovému
hřišti.
V území navrhovaného krajinného parku podle sdělení zadavatele již
proběhl hydrogeologický průzkum pro obnovu tůní – pozůstatků
původního koryta Úhlavy. Tůně by měly být umístěny v severovýchodní
části plochy krajinného parku. Jejich realizace by výrazně přispěla ke
zlepšení vodního režimu území města.
Navržené využití je limitováno záplavovým území Úhlavy a požadavky na
udržení funkčnosti nivy jako regionálního biokoridoru.

A 03 U
Parkově upravená plocha zeleně namísto části bytové zástavby u
křižovatky Revoluční / Luční / V Háječku. Plocha na významném místě,
které je do určité míry urbanistickým těžištěm a je vymezeno jako
vedlejší uzel 09. Plocha nahrazuje jižní křídlo bloku bytových domů, které
jsou v této poloze urbanisticky sporné.

F.5.6 Opatření u stávajících základních ploch sídelní zeleně
a stromořadí
Opatření u stávajících základních ploch zeleně a stromořadí jsou
podrobněji uvedena v kartách ploch a stromořadí v částech G a H.

Etapa 1: Opatření zařazená do etapy 1 mají nejvyšší prioritu. Jsou
důležitá pro zajištění funkčnosti systému sídelní zeleně a jeho návazností
na krajinnou zeleň.
Pro základní plochy zeleně a stromořadí byl použit přístup, že do této
etapy byly zařazeny zejména plochy se stupněm stability 4 a 5. Do etapy
byly ovšem zařazeny i některé plochy s příznivějším stupněm stability, u
nichž je žádoucí realizovat navržená opatření akutně s ohledem na
význam ploch v systému zeleně a struktuře města. Příkladem je plocha
03 U, kde je navrženo ozelenění parkoviště.
Etapa 2: Etapa představuje prioritu druhého řádu. Opatření zařazená do
druhé etap lze realizovat ve střednědobém horizontu.
Etapa 3: Opatření zařazená do etapy 3 budou realizována ve výhledovém
horizontu. Realizace opatření není akutní.
Etapa 4: Specifická etapa, u níž příprava realizace opatření v oblasti
sídelní zeleně souvisí s investicí do jiného záměru (např. rozvoj ploch
zeleně v nových rezidenčních zónách). Opatření zařazená do etapy 4
mohou být realizována průběžně, paralelně s opatřeními etap 1, 2 a 3.
Etapizace je zakreslena ve výkresu 06.

F.6.2 Přehled zařazení navrhovaných ploch zeleně a
stromořadí, doplnění stromů na parkovištích a
opatření u stávajících základních ploch sídelních zeleně
do etap
Označení

Specifikace

Etapa
Navrhované plochy zeleně

N 01 U
N 02 KL
N 03 KL
N 04 KL
N 05 KR
N 06 U

F.6 Etapizace opatření

N 07 U

F.6.1 Vymezení etap

N 08 KE

V souladu s metodickými dokumenty je v ÚSSZ navržena etapizace
opatření.

N 09 T

Stanovit přesnější časový rámec pro přípravu a realizaci opatření by bylo
fiktivní, protože postup realizace opatření v plochách zeleně a
stromořadích se bude odvíjet od ekonomické situace města a též
v závislosti na dostupnosti dotací.

N 10 O
N 11 U
N 12 O

V ÚSSZ je etapizace pojata jako stanovení priorit. Definovány jsou čtyři
etapy pro realizaci opatření.

N 13 U

plocha veřejného prostranství v rozvojové ploše
bydlení
plocha krajinné zeleně pro zajištění funkčnosti LBC
PŘ028
plocha krajinné zeleně pro zajištění funkčnosti LBK
20_05-PŘ028
plocha ochranné zeleně na severním okraji Přeštic
plocha ochranné zeleně na východním okraji Přeštic
s návrhem na změnu kategorie na lesopark

4

plocha veřejného prostranství v rozvojové ploše
bydlení
plocha veřejného prostranství v rozvojové ploše
občanské vybavenosti
plocha krajinné zeleně pro zajištění protierozní
ochrany

4

výhledové plochy ochranné zeleně podél přeložky
silnice II/230
plochy zeleně podél prodloužené Palackého
plochy zeleně v ose navazující na Slunečnou ulici
plochy zeleně s hřištěm východně od zástavby při
Luční ulici

4

plochy zeleně na okraji zástavby navrhované
regulačním plánem

4

1
1
1
3

4
1

4
4
4
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Označení
N 14 R

Specifikace

Etapa
1

využití bývalé cihelny jako sportovně relaxačního
příměstského parku
Navrhované aleje a stromořadí nebo alternativní ozelenění uličního
prostoru
N 15 ST
Podél navrhovaného sportoviště
N 16 ST
Palackého sever
3
N 17 ST
prodloužená Lukavická
4
N 18 ST
komunikace navazující na plochy N 11 U
4
N 19 ST
nad průmyslovou zónou
4
N 20 ST
prodloužená Kotkova
4
N 21 ST
propojení prodloužené Kotkovy a Dukelské
4
N 22 ST
Dukelská – sever
1
N 23 ST
Dukelská – jih
2
N 24 ST
Vrchlického
1
N 25 ST
silnice do Žerovic
4
N 26 ST
Pohorsko
4
N 27 ST
silnice do Skočic
4
N 28 ST
5. května – Příkrá
1
N 29 ST
alej do Příchovic
1
N 30 ST
Husova
1
N 31 ST
Na Jordáně
1
N 32 ST
V Háječku
2
N 33 ST
Na Chmelnicích
1
N 34 ST
Gagarinova
2
N 35 ST
Kotkova – Nerudova
1
N 36 ST
Sv. Čecha
2
N 37 ST
Revoluční
1
N 38 ST
Palackého
1
N 39 ST
Kollárova
2
N 40 ST
Kosmonautů – B. Němcové
2
N 41 ST
Karlova
2
N 42 ST
Polní
2
N 43 ST
Zahradní
2
N 44 ST
silnice do Kucín
3
Doplnění stromů na parkovištích
N 45 ZD Jungmannova a Veleslavínova
1
N 46 ZD Billa
1
N 47 ZD Penny
2
N 48 ZD plánované parkoviště Palackého
2
Kultivace krajiny mezi Přešticemi a Příchovicemi
N 49 KR Krajinný park
2
Alternativní navrhované plochy zeleně v území řešeném regulačním plánem
A 01 U
parkově upravené plochy Palackého
4
A 02 U
4
parkově upravená plocha navazující na lesopark a
plochu
N 06 U
A 03 U
4
parkově upravená plocha u křižovatky Revoluční /
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Označení

Specifikace
Etapa
Luční
Opatření u stávajících základních ploch sídelní zeleně a stromořadí
03 U
viz kartu plochy v části G
1
04 U
viz kartu plochy v části G
3
05 ZB
viz kartu plochy v části G
2
06 ZB
viz kartu plochy v části G
2
07 P
viz kartu plochy v části G
1
08 ZB
viz kartu plochy v části G
1
10 O
viz kartu plochy v části G
1
12 O
viz kartu plochy v části G
1
13 O
viz kartu plochy v části G
1
14 O
viz kartu plochy v části G
3
15 O
viz kartu plochy v části G
1
16 O
viz kartu plochy v části G
1
17 ZB
viz kartu plochy v části G
3
18 ZB
viz kartu plochy v části G
2
19 O
viz kartu plochy v části G
3
22 ZK
viz kartu plochy v části G
3
23 ZS
viz kartu plochy v části G
1
25 ZK
viz kartu plochy v části G
3
26 ZB
viz kartu plochy v části G
1
28 ZZ
viz kartu plochy v části G
3
29 ZB
viz kartu plochy v části G
1
30 ZC
viz kartu plochy v části G
3
31 ZS
viz kartu plochy v části G
1
32 ZK
viz kartu plochy v části G
3
33 ZB
viz kartu plochy v části G
3
34 ZB
viz kartu plochy v části G
1
35 ZD
viz kartu plochy v části G
1
37 ZK
viz kartu plochy v části G
3
104 ST
viz kartu stromořadí v části F
1
106 ST
viz kartu stromořadí v části F
1

F.7 Návrh na změny územně plánovací dokumentace
ÚSSZ obsahuje několik návrhů, které vyžadují změnu územního plánu či
regulačního plánu.

F.7.1 Územní plán
N 04 KL
Navržená plocha ochranné zeleně na severním okraji Přeštic u křížení
silnice k rozvodně a do Dolní Lukavice a plánované přeložky silnice II/230.
Vzhledem k vazbě na plochu N03 KL a skladebné části ÚSES by bylo
vhodné změnit využití plochy v územním plánu na krajinnou zeleň.

N 05 KR
Plocha ochranné zeleně navazující na plánovanou přeložku silnice II/230
je ve studii uvažována jako lesopark, což umožní smysluplné využití této
poměrně rozsáhlé plochy zeleně. Návrh vyžaduje změnu využití ze zeleně
ochranné na jiný vhodný způsob využití, např. smíšená plocha
nezastavěného území rekreační.
N 14 R
Návrh na využití bývalé cihelny pro relaxační ev. i vzdělávací aktivity.
Návrh vyžaduje změnu způsobu využití z krajinné zeleně např. na plochy
rekreace v nezastavitelném území.
N 49 KR
Návrh kultivace krajiny mezi Přešticemi a Příchovicemi (krajinný park)
představuje intenzifikaci rekreačního využití ploch krajinné zeleně, které
jsou navíc součástí skladebné části ÚSES na regionální úrovni. Bude
nezbytné stanovit specificky pro tuto plochu podmíněně přípustné
využití umožňující extenzivní rekreační aktivity nivě řeky v v intencích
návrhu.
Plochy vyžadující změnu ÚP jsou zakresleny ve výkresu 06.

F.7.2 Regulační plán
A 01 U, A 02 U a A 03 U
Alternativní navrhované plochy v území řešeném regulačním plánem
jsou podmíněny změnou regulačního plánu nebo jeho náhradou jinou
územně plánovací dokumentací.

F.8 Návrh ploch pro obnovu a realizaci
Plochy pro obnovu a realizaci jsou přehledně uvedeny a popsány
v kapitole F.5. Jsou zakresleny ve výkresech 05 a 06.

G. KARTY PLOCH
Karty ploch jsou začleněny do územní studie sídelní zeleně pro
praktickou práci s jednotlivými plochami sídelní zeleně. Jsou zpracovány
pro všechny základní plochy zeleně.
Karty obsahují tyto údaje:


Číslo plochy a kód kategorie.



Lokalizace plochy - zákres ve výřezu mapy.



Popis plochy – stručná charakteristika plochy.



Analýza stavu plochy – přehled hodnocení plochy dle
jednotlivých ukazatelů uvedených v kap. D.2.2.2.



Navrhovaná opatření.



Etapa – etapa realizace opatření dle kap. F.4



Intenzitní třída údržby – požadavek na intenzitu údržby dle kap.
F.1.2.5



Fotodokumentace.



Skica opatření – pouze u ploch, u nichž jsou potřebná naléhavá
opatření.

31

Plocha č. 01 P
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Doplnění poškozených skupin keřů. Možnost vytvoření přiznaných průchodů
v místech vyšlapaných keřů.

Doporučená vybavenost plochy:

Popis plochy
Nově realizovaná plocha menšího parku v nové rezidenční zóně.
Kompozičně dobře zvládnutí plocha, poněkud rozpačitě působí terénní
úprava (kopec), která nemá adekvátní odezvu v řešení struktury vegetace
nebo v řešení vybavenosti. Součástí plochy je oplocené hřiště s umělým
povrchem.















lavičky
stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
nekrytá hřiště
nekrytá zařízení pro kulturní a komunitní aktivity
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Mladé vitální stromy. Druhové složení: lípa srdčitá a velkolistá, javor babyka,
klen a mléč, dub zimní, habr obecný, jasan ztepilý a višeň pilovitá (sakura).
Keřové podsadby místy poškozené průšlapy.

Intenzitní třída údržby:

Kvalitně zvládnutá vybavenost a mobiliář.

Etapa:

Využití dle územního plánu:
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace

Analýza stavu plochy
Funkční typ

P - park

Výměra plochy (m2)

7461

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

2 - vhodná

Druhové složení vegetačních prvků

1 - velmi vhodné

Věková struktura vegetačních prvků

1 - velmi vhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

2 - dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

1 - zcela odpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

1 - velmi dobrý

Stabilita (funkčnost)

1 - stabilní, plně funkční
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I.

není stanovena

Plocha č. 02 U
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Bez opatření

Doporučená vybavenost plochy:








Popis plochy
Nově realizovaná plocha s herními prvky, která je příkladem kvalitně a
moderně upraveného veřejného prostoru.
Mladé vitální stromy. Uvnitř plochy pravidelně vysázené višně pilovité, po
kraji javory mléče jako součást uličních stromořadí.

lavičky
altány, pergoly, přístřešky
dětské herní prvky
vodní prvky
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy lokality
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:

I.

není stanovena

Vysoce kvalitní řešení herních prvků a estetického ztvárnění plochy.

Využití dle územního plánu:
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích

Analýza stavu plochy
Funkční typ

U – parkově upravená plocha

Výměra plochy (m2)

1469

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

1 - velmi vhodná

Druhové složení vegetačních prvků

1 - velmi vhodné

Věková struktura vegetačních prvků

1 - velmi vhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

1 - velmi dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

1 - zcela odpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

1 - velmi dobrý

Stabilita (funkčnost)

1 - stabilní, plně funkční
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Fotodokumentace

Plocha č. 03 U
Analýza stavu plochy

Lokalizace plochy

;

Popis plochy

Funkční typ

U - parkově upravená plocha

Výměra plochy (m2)

10967

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Druhové složení vegetačních prvků

3 - problematické

Věková struktura vegetačních prvků

1 - velmi vhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

2 - dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

2 - odpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

1 - velmi dobrý

Stabilita (funkčnost)

2 - stabilní, dostatečně funkční

Masarykovo náměstí představující nejreprezentativnější plochu ve městě.
Sestává ze zpevněného parkoviště, středové osy a parkově upravené plochy
v jižní části. V ploše jsou sochy a pomníky (sv. Jan Nepomucký, sv. Kilián, T. G.
Masaryk, mariánský sloup a pomník obětem války) a kašna.
Kvalitu plochy snižuje průjezdní doprava na I/27.
Stromy kvalitní, věkově rozrůzněné. Použity jsou lípa velkolistá, slivoň
myrobalán, stromové kultivary hlohů, smrk ztepilý, smrk pichlavý, buk lesní
(sloupovitý červenolistý kultivar).
Ve středové ploše je provedena architektonizující úprava s vytvořením
opěrných zdí a teras vymezujících osu náměstí. Její kvalitu snižuje použitý
materiál (umělý kámen), nepochopitelné použití tvarově různých druhů
stromů v alejích po stranách vymezené osy (sloupovitý buk a lípa velkolistá)
a omezená prostupnost středové osy.
Severní východní a západní hrany náměstí jsou opatřeny stromořadími.
Kvalitní mobiliář.

Využití dle územního plánu:
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
PV – veřejné prostranství
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace
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Navrhovaná opatření
Navrženo je přeřešení parkoviště ve dvou základních variantách:
a) doplnění dřevin okolo parkoviště
b) vytvoření středové zelené plochy s parkovacími stáními po okraji.
Možné řešení ukazují inspirativní skici na následující straně.

Doporučená vybavenost plochy:














lavičky
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
venkovní učebny
drobné stavby s prodejem občerstvení, suvenýrů apod.
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy lokality
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:

I.

Etapa:

1

Legenda opatření ve variantě a)

1

3

1

doplnění stromořadí po obvodu parkoviště

2

kultivace nástupišť, doplnění chodníku nad rámec
nástupních ploch

3

vytvoření pásu zeleně s květinovými záhony oddělujícím
parkoviště od nástupiště k zastávkám autobusové dopravy

4

rozšíření ploch zeleně po obvodu parkoviště, doplnění
chodníku a aleje podél východní strany náměstí

2

4

35

Legenda opatření ve variantě b) – inspirace 1

2

3

5

5
6
7
1
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4

1

středová parková plocha

2

kultivace nástupišť, založení ploch s květinovými záhony,
doplnění chodníku nad rámec nástupních ploch

3

vytvoření pásu zeleně s květinovými záhony oddělujícím
parkoviště od nástupiště k zastávkám autobusové dopravy

4

doplnění chodníku a aleje podél východní strany náměstí

5

parkoviště se stromy po okrajích

6

vodní prvek

7

prostor pro komunitní aktivity

Legenda opatření ve variantě b) – inspirace 2

6

středová parková plocha

2

kultivace nástupišť, založení ploch s květinovými záhony,
doplnění chodníku nad rámec nástupních ploch

3

vytvoření pásu zeleně s květinovými záhony oddělujícím
parkoviště od nástupiště k zastávkám autobusové dopravy

4

doplnění chodníku a aleje podél východní strany náměstí

5

parkoviště se stromy po okrajích

6

prostor pro komunitní aktivity

2

3

5

5

1

4

1
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Legenda opatření ve variantě b) – inspirace 3

3

2

5
5
6
7
1
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4

1

středová parková plocha

2

kultivace nástupišť, založení ploch s květinovými záhony,
doplnění chodníku nad rámec nástupních ploch

3

vytvoření pásu zeleně s květinovými záhony oddělujícím
parkoviště od nástupiště k zastávkám autobusové dopravy

4

doplnění chodníku a aleje podél východní strany náměstí

5

parkoviště se stromy po okrajích

6

vodní prvek

7

prostor pro komunitní aktivity

Legenda opatření ve variantě b) – inspirace 4

3

2

1

středová parková plocha

2

kultivace nástupišť, založení ploch s květinovými záhony,
doplnění chodníku nad rámec nástupních ploch

3

vytvoření pásu zeleně s květinovými záhony oddělujícím
parkoviště od nástupiště k zastávkám autobusové dopravy

4

doplnění chodníku a aleje podél východní strany náměstí

5

parkovací stání se stromy po okraji

6

zpevněná plocha s vodními prvky

7

prostor pro komunitní aktivity

5
1

6
7

4
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Plocha č. 04 P
Lokalizace plochy

Popis plochy
Vnitroblok s parkově upravenou plochou. Dominantou jsou terénní úpravy
(kopce), jejichž kompoziční význam není zřejmý.
Porosty druhově pestré, jejich struktura zejména v části terénními úpravami
neodpovídá celkovému řešení plochy. Některým dřevinám se nedaří. Jsou
použity javor mléč, javor stříbrný, dub letní, lípa srdčitá, lípa evropská, bříza
bradavičnatá, smrk ztepilý, borovice lesní, platan javorolistý, jerlín japonský
a zerav východní.
Mobiliář je dostatečný v západní části plochy, ve východní části jsou patrné
známky poškození amfiteátru a zejména vodního prvku.

Využití dle územního plánu:
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
BH – bydlení v bytových domech
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace
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Analýza stavu plochy

Fotodokumentace

Funkční typ

P - park

Výměra plochy (m2)

39810

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Druhové složení vegetačních prvků

2 - vhodné

Věková struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Pěstební a zdravotní stav dřevin

2 - dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

2 - odpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

3 – problematický

Stabilita (funkčnost)

3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně funkční

Navrhovaná opatření
Ošetření vybavenosti, postupná obměna dřevin v pravidelných výsadbách,
které jsou v nevhodném kontrastu s volně pojatými terénními úpravami.

Doporučená vybavenost plochy:
















lavičky
stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
nekrytá hřiště
nekrytá zařízení pro kulturní a komunitní aktivity (podia, amfiteátry)
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:

II.

Etapa:

3

Plocha č. 05 ZB
Lokalizace plochy

Analýza stavu plochy

Fotodokumentace

Funkční typ

ZB - zeleň obytných souborů
hromadného bydlení

Výměra plochy (m2)

19617

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Druhové složení vegetačních prvků

3 - problematické

Věková struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

2 - dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

3 - problematická

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

2 - dostačující

Stabilita (funkčnost)

4 - nestabilní, téměř nefunkční

Popis plochy

Navrhovaná opatření

Rozsáhlá a prostorově komplikovaná plocha zeleně v bloku obytných
panelových domů.

Postupná obnova plochy s uplatněním prostupů, stromořadí a ploch pro
komunitní aktivity.

Struktura a druhové složení výsadeb a řešení vybavenosti a mobiliáře
odpovídá době založení po realizaci sídliště. V severozápadní části u ulice
Slovenská realizováno nové dětské s výsadbami stromů a záhonů bylin.
Kromě tohoto jsou v ploše pískoviště v poměrně dobrém stavu.

Možné řešení ukazuje inspirativní skica na následující straně.

Porosty převážně stejnověké, místy přehuštěné, postrádající kompozici.
Některé jehličnany poškozené zřejmě v důsledku sucha. Použity jsou bříza
bradavičnatá, jedle bělokorá, smrk ztepilý, smrk omorika, smrk pichlavý,
modřín opadavý, borovice černá, borovice těžká, borovice hedvábná,
douglaska tisolistá, jasan ztepilý, jeřáb ptačí, převislý kultivar vrby bílé ad.

Využití dle územního plánu:
BH – bydlení v bytových domech
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace

Doporučená vybavenost plochy:
















lavičky
stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
nekrytá hřiště
fitness prvky
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu ve stávajícím rozsahu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:

II.

2
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Legenda opatření
1

doplnění aleje podél jihovýchodní strany sídliště v ulici
Husova a podél parkoviště

2

kultivace vstupního prostoru do sídliště z ulice Vrchlického
zpevněním a zpřehledněním veřejného prostranství –
redukcí vzrostlých jehličnanů, doplněním listnatých
stromů s výše posazenou korunou a nástupem na novou
kompoziční osu sídliště (pěší cesta nad skalkami ukončená
u velké vrby s navrženým sezením na kamenných stupních
využívajících terénního rozdílu)

3

nová kompoziční osa sídliště – promenáda v zeleni
s umístěním
laviček
nad
navrženými
skalkami
s květinovými záhony, s výhledem do herních a
komunitních ploch (4) mezi bytovými domy

4

herní plochy a prostory pro komunitní aktivity (dětská
hřiště, menší sportoviště a odpočinkové plochy umístěné
v zeleni s převahou nezpevněných ploch trávníku a
s doplňkovou výsadbou listnatých stromů)

5

skalky, květinové záhony a herní prvky s využitím
terénního rozdílu

6

kamenné stupně pod převislou vrbou využívající svah
s výhledem do okrasného parčíku, místo pro případné
pořádání lokálních kulturních a společenských setkání

7

okrasný a odpočinkový parčík s květinovými záhony

8

zpevněné prostranství a posezení lemované zídkou vedle
objektu občanské vybavenosti

9

doplnění stromořadí mezi bytovými domy

10

doplnění stromořadí podél soukromých zahrad

11

doplnění stromořadí podél parkoviště

12

rozšíření parkovacích stání

13

případné rozšíření stávajícího dětského hřiště

10
12
4
11
1
9

13

8
6
7
5
4
3
1
4

2
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Plocha č. 06 ZB
Lokalizace plochy

Analýza stavu plochy

Fotodokumentace

Funkční typ

ZB - zeleň obytných souborů
hromadného bydlení

Výměra plochy (m2)

5546

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Druhové složení vegetačních prvků

3 - problematické

Věková struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

2 - dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

5 – neodpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

4 – špatný

Stabilita (funkčnost)

4 - nestabilní, téměř nefunkční

Popis plochy
Zeleň sídliště navazující na plochu 05.

Navrhovaná opatření

Plocha postrádá jasnou koncepci a organizaci prostoru. Struktura výsadeb a
jejich složení odpovídá době vzniku. Stromy jsou převážně starší, některé
jehličnany poškozené zřejmě v důsledku sucha.

Zásadní rekonstrukce plochy s využitím komunitních zahrádek a přeřešení
vegetačních prvků.

Použity jsou smrk ztepilý, borovice lesní, jedle bělokorá, hrušeň obecná,
jabloň domácí, třešeň ptačí a zerav východní.
Vybavenost tvoří nekvalitní herní prvky a sušáky na prádlo.

Využití dle územního plánu:
BH – bydlení v bytových domech

Možné řešení ilustruje inspirativní skica na následující straně.

Doporučená vybavenost plochy:















lavičky
stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
nekrytá hřiště
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu ve stávajícím rozsahu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:

II.

2
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Legenda opatření
1

doplnění stromořadí podél ulice Slovenská

2

rozvoj herních ploch a prostoru pro komunitní aktivity
(dětská hřiště, menší sportoviště a odpočinkové plochy
umístěné v zeleni s převahou nezpevněných ploch
trávníku a s doplňkovou výsadbou listnatých stromů),
redukce stávajících jehličnanů v severní ploše, doplnění
stromořadí listnatých stromů po obvodu plochy

3

kultivace prostoru okolo stávající studny s pumpou

4

zlepšení organizace a doplnění parkovacích
s ozeleněním ve střední části prostoru

5

plochy pro komunitní nebo soukromé zahrádky
v dlouhodobém pronájmu obyvatelům sídliště s možností
jejich oplocení a užívání v režimu poloveřejném /
soukromém (tedy s omezením přístupnosti, případně jako
funkční prostor pro sousedské vztahy v rámci sídliště)

6

změna vjezdu ke stávajícím garážím - zpevnění povrchu
s možností využití jako hřiště, oddělení zídkou od herní
plochy

5
6
2

3

5

4

4

2

4
1
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stání

Plocha č. 07 P
Lokalizace plochy

Analýza stavu plochy

Fotodokumentace

Funkční typ

P - park

Výměra plochy (m2)

17111

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Druhové složení vegetačních prvků

2 - vhodné

Věková struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 - průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

3 - problematická

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

4 - špatný

Stabilita (funkčnost)

4 - nestabilní, téměř nefunkční

Popis plochy
Jediný typický městský park založený v místě zavezené rokle.

Navrhovaná opatření

Kompozice parku odpovídá době založení. V těžišti parku je socha
Kosmonautů z roku 1983 od Ludvíka Kodyma a Boženy Kodymové.

Je nezbytné doplnit park o vybavenost zvyšující jeho atraktivitu.

Park je druhově bohatý, věkově však málo rozmanitý. Řada dřevin vykazuje
poškození, některé jehličnany odumírají zřejmě z důvodu sucha. V parku
jsou použity jedle stejnobarvá, borovice lesní, černá a hedvábná, smrky
ztepilý, pichlavý sivý, omorika a východní, douglaska tisolistá, lípy srdčitá,
velkolistá a evropská, dub letní, ořešák královský, habr obecný, buk lesní,
javory babyka, mléč, klen, jasanolistý a javor stříbrný, bříza bradavičnatá ad.
Z keřového patra je nutné zmínit zapojené skupiny jalovců, vytvářející
neestetický porost kolem sochy.
Park je nedostatečně vybaven, kvalita mobiliáře je nízká.

Využití dle územního plánu:
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích

Jedním z důležitých opatření je umístění cyklopruhu vedle chodníku při
Třídě 1. máje. Důležité je odclonění parku od silnice I/27 vhodným řešením
výsadeb stromů a keřů. V ploše parku by měla být uplatněna opatření ke
zlepšení vodního režimu („mokřad“) a ke zvýšení biologické diverzity –
fragmenty porostů přirozených lučních, lesních a mokřadních společenstev.
Možné řešení ilustruje inspirativní skica na následující straně

Doporučená vybavenost plochy:













lavičky, stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
nekrytá zařízení pro kulturní a komunitní aktivity (podia, amfiteátry)
drobné stavby s prodejem občerstvení, suvenýrů apod.
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:

II.

1
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Legenda opatření

6

8

4

9

1

úprava prostoru v blízkosti sochy kosmonautů, vytvoření
nástupního místa do parku z Třídy 1. máje se zachováním
převážně volného trávníku v okolních plochách

2

zpevněná dlážděná plocha s mobiliářem a urbánními prvky
(kompozice mobiliáře, sluneční hodiny, dominanta, socha
apod.)v jižním cípu

3

osa prostupnosti parkem propojující pobytová místa

4

doplnění chodníků propojujících
zpřístupňujících park ze všech směrů

5

hlavní pobytový prostor parku umístěný na pěší ose parku
s dostatkem mobiliáře (lavičky, venkovní lehátka),
případně s herními prvky z přírodního materiálu)

6

zpevněná plocha s altánem, kamennými stélami případně
s membránovým zastřešením, místo pro pořádání menších
oslav, setkání apod.

7

mokřad s vlhkomilnými rostlinami pro zajištění vsaku
dešťové vody ze střech sousedního areálu mateřské školy

8

květinové loučky a výsadby lesních trvalek, redukce
jehličnanů

9

mlatové cesty procházející záhony s lesní vegetací

10

úprava chodníku, doplnění
stromořadí podél Třídy 1. máje

3
7
5

4

1

3

10

4

2
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okolní

cyklopruhu

ulice

a

a

obnova

Plocha č. 08 ZB
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Rekonstrukce plochy s využitím komunitních zahrádek a přeřešení
vegetačních prvků.
Možné řešení ilustruje inspirativní skica na následující straně.

Doporučená vybavenost plochy:

Popis plochy
Plocha zeleně v okolí bloku bytových panelových domů s nekoncepčně
řešenými výsadbami.
Dřeviny jsou málo věkově různorodé, jsou zde zastoupeny smrk ztepilý, smrk
omorika, borovice lesní, jedle bělokorá, douglaska tisolistá, bříza
bradavičnatá, dub letní a vrba jíva.
Původní hřiště je nevyužívané.
















Vybavenost představují dětské herní prvky, jsou zde použity původní
prolézačky z pneumatik problematické zdravotně i esteticky.

lavičky
stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
dětské herní prvky
umělecké prvky
nekrytá hřiště
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu ve stávajícím rozsahu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:

II.

Využití dle územního plánu:
Etapa:

BH – bydlení v bytových domech

1

Analýza stavu plochy
Funkční typ

ZB - zeleň obytných souborů
hromadného bydlení

Výměra plochy (m2)

6365

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Druhové složení vegetačních prvků

4 - téměř nevhodné

Věková struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 - průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

3 - problematická

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

4 - špatný

Stabilita (funkčnost)

4 - nestabilní, téměř nefunkční

47

Legenda opatření

2

3

5
4
6

5

1
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1

doplnění stromořadí podél ulice Smetanova

2

rozvoj herních ploch a prostoru pro komunitní aktivity
(dětská hřiště, menší sportoviště a odpočinkové plochy
umístěné v zeleni s převahou nezpevněných ploch
trávníku a s doplňkovou výsadbou listnatých stromů)

3

plocha pro komunitní nebo soukromé zahrádky
v dlouhodobém pronájmu obyvatelům sídliště s možností
jejich oplocení a užívání v režimu poloveřejném /
soukromém (tedy s omezením přístupnosti, případně jako
funkční prostor pro sousedské vztahy v rámci sídliště)

4

doplnění stromořadí u herních ploch

5

doplnění stromořadí mezi bytovými domy

6

plocha pro umístění dětského hřiště a/nebo posezení,
umístění mobiliáře a herních prvků

Plocha č. 09 P
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Pouze postupná obměna dřevin v rámci údržby.
V parku by mohla být uplatněna opatření zvýšení biologické diverzity –
fragmenty porostů přirozených lučních společenstev.

Doporučená vybavenost plochy:

Popis plochy
Park s dětským hřištěm u železniční trati.
Jde o poměrně kvalitní plochu.
Stromy jsou doplněny novými výsadbami okrasných jabloní a višní.
V ploše jsou použity bříza bradavičnatá, slivoň švestka, slivoň myrobalán,
javor klen, lípa srdčitá, jedle bělokorá a smrk ztepilý.
Mobiliář a herní prvky jsou nové, účelné a kvalitní.

Využití dle územního plánu:















lavičky
stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
nekrytá hřiště
fitness prvky
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:

II

ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích

Etapa:

není stanovena

Analýza stavu plochy
Funkční typ

P – park

Výměra plochy (m2)

6139

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

2 - vhodná

Druhové složení vegetačních prvků

3 - problematické

Věková struktura vegetačních prvků

2 - vhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

2 - dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

1 - zcela odpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

1 - velmi dobrý

Stabilita (funkčnost)

2 - stabilní, dostatečně funkční
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Plocha č. 10 ZC
Lokalizace plochy

Navrhovaná opatření

Intenzitní třída údržby:

Kompletní přeřešení plochy, obměna dřevin vč. kulovitých javorů, vytvoření
nového nástupu, odclonění sousední plochy bytových domů. Možné řešení
ilustruje následující inspirativní skica.

Etapa:

1

Fotodokumentace

2

Popis plochy
Plocha před smuteční síní.

4

Koncepce celého prostoru je nevhodná, chybí přímý nástup o smuteční síně
z hlavní cesty s dostatečným rozptylovým prostorem. Použití kulovitých
javorů ve stromořadí je v daném volném prostoru hodně sporné, použití
živých plotů ze zeravů a cypřišků nevhodné.

3
1

V porostu jsou použity javor mléč (kultivar Globosum), smrk stříbrný,
borovice černá, borovice těžká, třešeň ptačí a zerav východní.

Legenda opatření
Využití dle územního plánu:

1

ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

vytvoření vstupního bezbariérového prostranství s květinovými
záhony podél stran

2

vytvoření pěší cesty se stromořadím z Hlávkovy ulice ke vstupnímu
prostoru obřadní síně

Analýza stavu plochy

3

parková úprava s prvky mobiliáře pro menší shromáždění lidí vedle
obřadní síně a v rámci pěší osy

4

doplnění stromořadí podél parkovacích stání

Funkční typ

ZC – zeleň ostatní občanské
vybavenosti

Výměra plochy (m2)

3541

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Druhové složení vegetačních prvků

4 - téměř nevhodné

Věková struktura vegetačních prvků

2 - vhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

2 - dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

4 - téměř neodpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

4 - špatný

Stabilita (funkčnost)

4 - nestabilní, téměř
nefunkční
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Doporučená vybavenost plochy:










lavičky, stolky, odpočívadla
stojany na kola
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
umělecké prvky
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu ve stávajícím rozsahu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

II.

Plocha č. 11 O
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Bez opatření.

Doporučená vybavenost plochy:




vodní prvky
umělecké prvky
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:

I.

není stanovena

Popis plochy
Drobná plocha u pomníku Jakuba Jana Ryby.
Dřevinné patro tvoří převislá bříza a živý plot z ptačího zobu. Na zdi
schodiště jsou popínavé dřeviny.
Plocha je kvalitní, spolu s velmi dobře řešenými plochami u kostela
Nanebevzetí Panny Marie tvoří vhodný celek.

Využití dle územního plánu:
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích

Analýza stavu plochy
Funkční typ

O - ostatní plocha

Výměra plochy (m2)

434

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

1 - velmi vhodná

Druhové složení vegetačních prvků

1 - velmi vhodné

Věková struktura vegetačních prvků

2 - vhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

1 - velmi dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

N – není potřebné

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

N – není potřebné

Stabilita (funkčnost)

1 - stabilní, plně funkční
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Plocha č. 12 O
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Výměna dřevin v linii a zajištění prostupnosti plochy a přístupnosti Úhlavy
nad jezem. Možné řešení ilustruje následující inspirativní skica.

2

3

Popis plochy

1

Plocha původního zaústění mlýnského náhonu s řadou smrků ztepilých a
douglasky tisolisté v travnaté ploše.
Plocha nemá větší hodnotu.

Využití dle územního plánu:

Legenda opatření

ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích

1

úprava břehu a vytvoření zpevněného břehu řeky

2

pěší cesta zajišťující přístupnost břehu a propojení s okolními
ulicemi

3

založení stromořadí listnatých stromů

Analýza stavu plochy
Funkční typ

O - ostatní plocha

Výměra plochy (m2)

827

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Druhové složení vegetačních prvků

5 - nevhodné

Věková struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 - průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

4 - téměř neodpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

4 - špatný

Stabilita (funkčnost)

5 - nestabilní, nefunkční

Doporučená vybavenost plochy:







lavičky
stojany na kola
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:
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1

III.

Plocha č. 13 U
Lokalizace plochy

Navrhovaná opatření

Intenzitní třída údržby:

Přetvoření plochy na veřejné prostranství umožňující krátkodobý pobyt.
Doplnění výsadeb a vytvoření zpevněných ploch s mobiliářem.

Etapa:

Možné řešení ilustruje následující inspirativní skica.

II.

1

Fotodokumentace

3

Popis plochy
Drobná travnatá plocha s několika stromy a keři v ploše charakteru návsi.

1

V ploše jsou dva exempláře višně myrobalánu, v okrajové ploše několik
jalovců.

2

Plocha nevykazuje vyšší kvalitu.

Využití dle územního plánu:
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace

Legenda opatření
1

zpevněné prostranství podél komunikace s mobiliářem (lavičky)

2

zpevněné prostranství, květinové záhony a úprava prostoru u
stávající pumpy s pásem keřů oddělujících prostranství od prostoru
před rodinným domem

3

doplnění stromu

Analýza stavu plochy
Funkční typ

O - ostatní plocha
2

Výměra plochy (m )

1301

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Druhové složení vegetačních prvků

3 - problematické

Věková struktura vegetačních prvků

5 - nevhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

4 - špatný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

N - není potřebné

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

N – není potřebné

Stabilita (funkčnost)

4 - nestabilní, téměř nefunkční

Doporučená vybavenost plochy:











lavičky
stojany na kola
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu ve stávajícím rozsahu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy
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Plocha č. 14 U
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Výhledově náhrada vybavenosti i dřevin.

Doporučená vybavenost plochy:

Popis plochy
Drobná parkově upravená plocha v proluce. Je založena s jednoduchou, ale
zřetelnou koncepcí křížení diagonálních cest zvýrazněném výsadbou 4 lip
velkolistých.
V nedávné době bylo vybudováno dětské hřiště. Vybavenost mobiliářem je
odpovídající, unifikované herní prvky se do této plochy příliš nehodí.
Problémem je věkovitost lip a jejich zdravotní stav.

Využití dle územního plánu:
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace

Analýza stavu plochy
Funkční typ

O - ostatní plocha
2

Výměra plochy (m )

2510

Přístupnost

Omezeně přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

2 - vhodná

Druhové složení vegetačních prvků

1 - velmi vhodné

Věková struktura vegetačních prvků

5 - nevhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 - průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

3 - problematická

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

3 - problematický

Stabilita (funkčnost)

3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně funkční
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lavičky
stolky, odpočívadla
stojany na kola
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu ve stávajícím rozsahu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:

II.

Etapa:

3

Plocha č. 15 O
Lokalizace plochy

Navrhovaná opatření

Intenzitní třída údržby:

Zatrubnění a zavezení volné výpusti, zpřístupnění řeky a doplnění plochy
vhodnými výsadbami.

Etapa:

III.

1

Možné řešení ilustruje následující inspirativní skica.

Fotodokumentace

1
2

Popis plochy

2

3

5
4

Drobná plocha tvořící přístup k řece s korytem volné výpusti kanalizace.
Dřevinné patro tvoří pouze nálet.
Plocha nemá v systému sídelní zeleně hodnotu.

Využití dle územního plánu:
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích

Legenda opatření

Analýza stavu plochy

1

zpevněný veřejný prostor zajišťující přístup k řece

1117

2

pásy květnatých luk nebo záhonů trvalek lemující plochu

Přístupnost

Přístupná

3

travnaté plochy se stávajícími stromy

Prostorová struktura vegetačních prvků

5 – nevhodná

4

stupně umožňující přístup k řece

Druhové složení vegetačních prvků

5 – nevhodné

5

středový s výsadbami trvalek

Věková struktura vegetačních prvků

4 – téměř nevhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 – průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

5 – neodpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

5 – nevyhovující

Stabilita (funkčnost)

5 - nestabilní, nefunkční

Funkční typ

O - ostatní plocha

Výměra plochy (m2)

Doporučená vybavenost plochy:







lavičky, stolky, odpočívadla
stojany na kola
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy
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Plocha č. 16 O
Navrhovaná opatření
Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Dosadba vhodných dřevin. Možností je realizace pergoly kolem hřiště
(směrem k zahradám domů) s popínavými dřevinami.

Doporučená vybavenost plochy:










Popis plochy

lavičky, stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Plocha dětského hřiště.
Dřeviny prakticky chybí, hřiště je osluněné bez možnosti úkrytu ve stínu.

Intenzitní třída údržby:

I.

Využití dle územního plánu:

Etapa:

1

BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské

Analýza stavu plochy
Funkční typ

O - ostatní plocha

Výměra plochy (m2)

180

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Druhové složení vegetačních prvků

4 - téměř nevhodné

Věková struktura vegetačních prvků

1 - velmi vhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

1 - velmi dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

1 - zcela odpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

1 - velmi dobrý

Stabilita (funkčnost)

3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně funkční
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Plocha č. 17 ZB
Navrhovaná opatření
Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Postupná obměna dřevin, nové výsadby realizovat tak, aby struktura
výsadeb lépe reagovala na organizaci prostoru. Obměnit a doplnit mobiliář.

Doporučená vybavenost plochy:

Popis plochy
Plocha zeleně v bloku bytových panelových domů.
Plocha je vybavena lavičkami, dětským hřištěm a věšáky na prádlo.














lavičky, stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
dětské herní prvky
nekrytá hřiště
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu ve stávajícím rozsahu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

V ploše jsou vysazeny jedle bělokorá, smrk ztepilý, smrk pichlavý, douglaska
tisolistá, borovice černá, borovice těžká, jírovec maďal, bříza bradavičnatá,
hloh obecný a jasan ztepilý.

Intenzitní třída údržby:

Využití dle územního plánu:

Etapa:

II.

3

BH – bydlení v bytových domech

Analýza stavu plochy
Funkční typ

ZB - zeleň obytných souborů
hromadného bydlení

Výměra plochy (m2)

5461

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Druhové složení vegetačních prvků

3 - problematické

Věková struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 - průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

2 - odpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

3 - problematický

Stabilita (funkčnost)

3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně funkční
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Plocha č. 18 ZB
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Doplnění keřů k odstínění plochy od sousedních zahrad, nové parkoviště
s výsadbou stromů směrem k ulici V Háječku. Vhodné je vytvoření
komunitních zahrad. Možné řešení ilustruje následující inspirativní skica.

2
1

3

Plocha je prakticky bez dřevin, zastoupeny jsou pouze dub letní, slivoň
švestka a meruňka (vždy 1 ks) a několik keřů.

4

Plocha je vybavená pískovištěm a věšáky na prádlo.

Využití dle územního plánu:
Legenda opatření

BH – bydlení v bytových domech

Analýza stavu plochy
Funkční typ

ZB - zeleň obytných souborů
hromadného bydlení

Výměra plochy (m2)

4070

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Druhové složení vegetačních prvků

3 - problematické

Věková struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 - průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

4 - téměř neodpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

3 - problematický

Stabilita (funkčnost)

4 - nestabilní, téměř nefunkční
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1

rozšíření dětského hřiště, umístění mobiliáře a herních prvků

2

plocha pro komunitní nebo soukromé zahrádky v dlouhodobém
pronájmu obyvatelům sídliště s možností jejich oplocení a užívání
v režimu poloveřejném / soukromém (tedy s omezením
přístupnosti, případně jako funkční prostor pro sousedské vztahy
v rámci sídliště)

3

pěší cesta podél bytových domů v zeleni s doplněním trvalek nebo
keřů podél soukromých zahrad

4

nová parkovací stání se stromy

Doporučená vybavenost plochy:









parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že
neovlivní negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:

II.

Etapa:

2

Fotodokumentace

Popis plochy
Plocha zeleně v bloku bytových domů.





lavičky, stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
komunikace pro pěší a cyklisty

Plocha č. 19 U
Lokalizace plochy

Analýza stavu plochy

Fotodokumentace

Funkční typ

O - ostatní plocha

Výměra plochy (m2)

5567

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Druhové složení vegetačních prvků

2 - vhodné

Věková struktura vegetačních prvků

2 - vhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 - průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

3 - problematická

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

3 - problematický

Stabilita (funkčnost)

3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně funkční

Popis plochy
Plocha mimo zastavěné území města v lokalitě u střelnice.

Navrhovaná opatření

Severní plocha má bohaté zastoupení dřevin v akceptovatelné struktuře.
Vhodná je věková struktura.

Severní plochu je možné ponechat bez výrazných zásahů, je nutné nahradit
odumírající břízy u silnice za vhodnější a odolnější dřeviny.

Vysazeny jsou douglaska tisolistá, bříza bradavičnatá, lípa srdčitá, jírovec
maďal a jírovec pleťový. Plocha je vybavena pódiem.

Úprava jižní plochy se odvíjí od jejího využití, které si musí město ujasnit.
Potřebné je vtvořit pás vhodných stromů podél okrajů plochy i silnic. Vnitřní
plocha může zůstat zcela volná pro různorodá využití.

Jižní plocha je osazena u cesty ke střelnici douglaskami tisolistými,
v jihovýchodním cípu je skupina dřevin tvořená břízou bradavičnatou,
smrkem ztepilým, modřínem opadavým a dubem letním (pyramidální
forma). V ploše je přestárlá třešeň ptačí a několik skupin keřů (bez černý,
kdoulovec, pustoryl, šeřík obecný).
Vybavenost je minimální a ve špatném stavu.

Využití dle územního plánu:
ZV – zeleň – ve veřejných prostranstvích
ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená

Doporučená vybavenost plochy:













lavičky
stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
nekrytá zařízení pro kulturní a komunitní aktivity (podia, amfiteátry)
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu ve stávajícím rozsahu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:

III.

3
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Plocha č. 20 U

Navrhovaná opatření

Fotodokumentace

Lokalizace plochy

Doplnit výsadbu na Havlíčkově náměstí, ojediněle dosadit vhodné stromy či
keře v uličním prostoru

Doporučená vybavenost plochy:












Popis plochy

lavičky, stolky, odpočívadla
stojany na kola
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu ve stávajícím rozsahu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Plocha zahrnující Havlíčkovo náměstí a veřejná prostranství v Pobřežní ulici.
Na větší ploše v Pobřežní je nově vysazena pamětní lípa, další stromy by byly
konkurenční. Na Havlíčkově náměstí je solitérní malá višeň pilovitá (sakura).
Na ploše k řece se nachází topol bílý, vrba bílá.

Využití dle územního plánu:
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace

Analýza stavu plochy
Funkční typ

O - ostatní plocha
2

Výměra plochy (m )

11413

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

2 - vhodná

Druhové složení vegetačních prvků

2 - vhodné

Věková struktura vegetačních prvků

2 - vhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

2 - dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

N – není potřebný

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

N – není potřebný

Stabilita (funkčnost)

2 - stabilní, dostatečně funkční
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Intenzitní třída údržby:
Etapa:

II.

není stanovena

Plocha č. 21 ZK
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Bez opatření.

Doporučená vybavenost plochy:









lavičky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
venkovní učebny
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Popis plochy
Přístupná plocha před školou.

Intenzitní třída údržby:

II.

Relativně nová plocha s jednoduchou výsadbou javorů mléčů a klenu a
živým plotem z tavolníku.

Etapa:

není stanovena

Mobiliář je odpovídající.

Využití dle územního plánu:
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Analýza stavu plochy
Funkční typ

ZK - zeleň školních a kulturních
zařízení

Výměra plochy (m2)

1966

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

1 - velmi vhodná

Druhové složení vegetačních prvků

1 - velmi vhodné

Věková struktura vegetačních prvků

1 - velmi vhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

2 - dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

2 - odpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

2 - dostačující

Stabilita (funkčnost)

1 - stabilní, plně funkční
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Plocha č. 22 ZK
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Rekonstrukce zahrady s cílem zvýšit její edukativní a estetické působení.

Doporučená vybavenost plochy:

Popis plochy
Školní zahrada.
Porost stromů je velmi chudý, je zde pouze několik borovic černých, smrk
pichlavý, javor mléč, jírovec pleťový a lípa velkolistá.
Plocha neplní funkci školní zahrady.

Využití dle územního plánu:















lavičky, stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
fitness prvky
nekrytá zařízení pro kulturní a komunitní aktivity (podia, amfiteátry)
venkovní učebny
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:

OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Etapa:
Analýza stavu plochy
Funkční typ

ZK - zeleň školních a kulturních
zařízení

Výměra plochy (m2)

11865

Přístupnost

Vyhrazená

Prostorová struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Druhové složení vegetačních prvků

3 - problematické

Věková struktura vegetačních prvků

1 - velmi vhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

2 - dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

4 - téměř neodpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

4 - špatný

Stabilita (funkčnost)

3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně funkční
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3

II.

Plocha č. 23 ZS
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Doplnění výsadeb stromů a keřů (živých plotů) podél okrajů plochy.
Možné řešení ilustruje inspirativní skica na následující straně.

Doporučená vybavenost plochy:

Popis plochy
Zelené plochy stadionu u školy.
Plocha je téměř bez dřevin, je zde pouze několik nevhodných keřovitých
jalovců.













lavičky, stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
nekrytá hřiště
fitness prvky
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Mobiliář není potřebný. Vše je podřízeno sportovnímu účelu plochy.

Využití dle územního plánu:
OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

Intenzitní třída údržby:

II.

Etapa:

1

Analýza stavu plochy
Funkční typ

ZS - zeleň sportovních areálů
2

Výměra plochy (m )

14563

Přístupnost

Vyhrazená

Prostorová struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Druhové složení vegetačních prvků

5 - nevhodné

Věková struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Pěstební a zdravotní stav dřevin

2 - dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

N – není potřebné

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

N – není potřebné

Stabilita (funkčnost)

4 - nestabilní, téměř nefunkční
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Legenda opatření

2

2

1

1
1

1

64

1

výsadba stromořadí listnatých stromů s výše posazenou
korunou podél ulice V Háječku a po obvodu sportovních
ploch uvnitř areálu

2

doplnění živého plotu podél areálu

Plocha č. 24 ZS
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Bez opatření.

Doporučená vybavenost plochy:

Popis plochy
Venkovní plochy areálu Sokola.
Ve srovnání s předchozí plochou velmi dobře pojatá sportovní plocha
s lemem vzrostlých stromů (lípa srdčitá).
Kromě lip jsou v ploše vysazeny borovice lesní, smrky ztepilé, břízy
bradavičnaté ad.
















lavičky
stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
nekrytá hřiště
fitness prvky
komunikace pro pěší a cyklisty
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Mobiliář odpovídající využití plochy, kvalitní.

Intenzitní třída údržby:

II.

Využití dle územního plánu:
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Etapa:

není stanovena

Analýza stavu plochy
Funkční typ

ZS - zeleň sportovních areálů
2

Výměra plochy (m )

9437

Přístupnost

Omezeně přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

1 - velmi vhodná

Druhové složení vegetačních prvků

2 - vhodné

Věková struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 - průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

2 - odpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

2 - dostačující

Stabilita (funkčnost)

2 - stabilní, dostatečně funkční
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Plocha č. 25 ZK
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

V přeškolí směrem do Rebcovy ulice výhledově nahradit stávající dřeviny
stromořadím vhodných listnatých stromů. V zahradě realizovat úpravy
zvyšující edukativní a estetickou úroveň zahrady.

Doporučená vybavenost plochy:

Popis plochy
Předškolí a školní zahrada.
V předškolí kompozičně nevhodné výsadby jehličnanů a keřů.
Dobře navržené a realizované dětské hřiště.
V ploše jsou vysazeny borovice lesní, borovice hedvábná, smrk ztepilý, smrk
pichlavý a bříza bradavičnatá.
Směrem k parkovišti u sousedního bytového domu je clonná výsadba keřů.

Využití dle územního plánu:
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Analýza stavu plochy
Funkční typ

ZK - zeleň školních a kulturních
zařízení

Výměra plochy (m2)

3745

Přístupnost

Vyhrazená

Prostorová struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Druhové složení vegetačních prvků

4 - téměř nevhodné

Věková struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 - průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

2 - odpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

2 - dostačující

Stabilita (funkčnost)

3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně funkční
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lavičky, stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
fitness prvky
nekrytá zařízení pro kulturní a komunitní aktivity (podia, amfiteátry)
venkovní učebny
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:

II.

Etapa:

3

Plocha č. 26 ZB




Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Výsadba aleje v ulici Husova jako součást opatření č. 30.
Rozvolnění vnitrobloku, náhrada „živého plotu“ ze zeravů zídkami.
Možné řešení ilustruje následující inspirativní skica.





umělecké prvky
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu ve stávajícím
rozsahu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že
neovlivní negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:

1

Fotodokumentace

4

Popis plochy

II.

Malá plocha předpolí a vnitrobloku bytových panelových domů.
Plocha je nevhodně členěná. V předpolí domů do Husovy ulice je několik
malých jehličnanů, ve vnitrobloku je výsadba vrb, jedle bělokoré, třešně
ptačí a jabloně domácí.

1

2

3

Velmi nevhodné je oddělení dětského hřiště a piknikového místa hustě
nasázenými zeravy.
Stav a kvalita mobiliáře a vybavenosti neodpovídá potřebám obyvatel
domu.

Využití dle územního plánu:
BH – bydlení v bytových domech
SM – smíšené obytné – městské

Legenda opatření
1

oddělení vjezdu do garáží od ploch zeleně s dětským hřištěm
kamennou nebo gabionovou zídkou

2

rozšíření dětského hřiště, umístění mobiliáře a herních prvků

3

oddělení grilovacího místa od dětského hřiště kamennou nebo
gabionovou zídkou

4

doplnění stromořadí podél ulice Husova

Analýza stavu plochy
Funkční typ

ZB - zeleň obytných souborů
hromadného bydlení
2

Výměra plochy (m )

2387

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Druhové složení vegetačních prvků

5 - nevhodné

Věková struktura vegetačních prvků

2 - vhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 - průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

3 - problematická

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

3 - problematický

Stabilita (funkčnost)

4 - nestabilní, téměř nefunkční

Doporučená vybavenost plochy:







lavičky, stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
dětské herní prvky

67

Plocha č. 27 ZC
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Bez opatření.

Doporučená vybavenost plochy:

Popis plochy
Vnitroblok objektu radnice. Plocha s komunikačním významem,
s utilitárním, ale kvalitě řešeným parterem. Hlavním prvkem řešení je řada
višní pilovitých (sakur), mezi nimiž jsou lavičky.












lavičky
stojany na kola
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu ve stávajícím rozsahu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Vodní prvek nebyl v době návštěvy funkční.

Intenzitní třída údržby:

Využití dle územního plánu:

Etapa:

OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Analýza stavu plochy
Funkční typ

ZC - zeleň ostatní občanské
vybavenosti

Výměra plochy (m2)

538

Přístupnost

Omezeně přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

1 - velmi vhodná

Druhové složení vegetačních prvků

1 - velmi vhodné

Věková struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Pěstební a zdravotní stav dřevin

2 - dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

1 - zcela odpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

3 - problematický

Stabilita (funkčnost)

2 - stabilní, dostatečně funkční
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I.

není stanovena

Plocha č. 28 ZZ
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Postupná úprava zahrady reflektující potřeby obyvatel DPS.

Doporučená vybavenost plochy:

Popis plochy
Veřejně přístupná zahrada domu s pečovatelskou službou.












Jde o travnatou plochu se solitérním smrkem pichlavým a živým plotem
z keřů.
U vstupu do DPS z Husovy ulice jsou záhony bylin.
Zahrada neplní funkci zeleně sociálního zařízení.

lavičky
stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:

I.

3

Využití dle územního plánu:
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Analýza stavu plochy
Funkční typ

ZZ - zeleň zdravotnických
zařízení

Výměra plochy (m2)

1154

Přístupnost

Omezeně přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Druhové složení vegetačních prvků

3 - problematické

Věková struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Pěstební a zdravotní stav dřevin

2 - dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

4 - téměř neodpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

4 - špatný

Stabilita (funkčnost)

3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně funkční
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Plocha č. 29 ZB
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Doplnění stromořadí do ulice 5. května s podsadbou trvalek. Odclonění od
zahrad sousedních domů. Možné řešení ilustruje následující skica.

Popis plochy
Plocha kolem bytového panelového domu.
V předpolí domu do ulice 5. května je několik jehličnatých stromů (borovice
lesní, smrk pichlavý)
Plocha postrádá mobiliář.

1
2

Využití dle územního plánu:
BH – bydlení v bytových domech
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Legenda opatření

Analýza stavu plochy
Funkční typ

ZB - zeleň obytných souborů
hromadného bydlení

Výměra plochy (m2)

1818

Přístupnost

Vyhrazená

Prostorová struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Druhové složení vegetačních prvků

4 - téměř nevhodné

Věková struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 - průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

4 - téměř neodpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

4 - špatný

Stabilita (funkčnost)

4 - nestabilní, téměř nefunkční

1

doplnění stromořadí a květinových záhonů před bytovým domem

2

doplnění keřů podél vjezdu

Doporučená vybavenost plochy:







lavičky
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu ve stávajícím rozsahu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:
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1

II.

Plocha č. 30 ZC
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Postupná náhrada smrků vhodnými listnáči, doplnění stromů ke vstupnímu
chodníčku.

Doporučená vybavenost plochy:









Popis plochy

lavičky
stojany na kola
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Předzahrádka budovy městského úřadu.
Travnatá plocha se sestříhaným živým plotem a dvěma solitérními smrky
pichlavými v krajích.

Intenzitní třída údržby:

V severní části jeden exemplář lípy srdčité. Stromy jsou stejnověké.

Etapa:

I.

3

Nový kvalitní mobiliář (lavičky).

Využití dle územního plánu:
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Analýza stavu plochy
Funkční typ

ZC - zeleň ostatní občanské
vybavenosti

Výměra plochy (m2)

746

Přístupnost

Omezeně přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Druhové složení vegetačních prvků

3 - problematické

Věková struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

2 - dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

1 - zcela odpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

1 - velmi dobrý

Stabilita (funkčnost)

3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně funkční
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Plocha č. 31 ZS
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Náhrada porotu smrků vhodnými listnáči. Vytvoření příjemného a
přehledného zákoutí proti vstupu do sídliště (plocha 05 ZB) se zpevněnou
plochou a mobiliářem. Možné řešení ukazuje následující inspirativní skica.

1

2

Popis plochy
Plocha předpolí sportovní haly. Souvislá porost přerostlých smrků ztepilých
zřejmě vysazených jako protihluková ochrana. Ve veřejném prostoru
cizorodý a zcela nevhodný prvek.
Mobiliář chybí.

Využití dle územního plánu:
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Legenda opatření
1

náhrada jehličnanů výsadbou listnatých stromů s vyšším nasazením
koruny, založení travnaté plochy mezi stromy

2

zpevnění veřejného prostranství s lavičkou, návaznost na vstupní
prostor do sídliště přes silnici

Analýza stavu plochy
Funkční typ

ZS - zeleň sportovních areálů

Výměra plochy (m2)

637

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

5 - nevhodná

Druhové složení vegetačních prvků

5 - nevhodné

Věková struktura vegetačních prvků

5 - nevhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

4 - špatný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

5 - neodpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

5 - velmi špatný

Stabilita (funkčnost)

5 - nestabilní, nefunkční

Doporučená vybavenost plochy:







lavičky, stolky, odpočívadla
stojany na kola
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
umělecké prvky
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:
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1

II.

Plocha č. 32 ZK
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Výhledová rekonstrukce zahrady, primárně náhrada přestárlých jehličnanů.
Náhrada herních prvků po dožití originálními prvky dle tématu zahrady
rozvíjejícími představivost a kreativitu dětí.

Doporučená vybavenost plochy:

Popis plochy
Zahrada mateřské školy.
Zahrada má bohaté zastoupení dřevin i herních prvků, její uspořádání však
působí velmi nahodile a nekoncepčně. Jde o klasickou zahradu postrádající
téma a vyšší estetickou úroveň.
V zahradě jsou vysazeny smrk ztepilý (převládající druh), smrk pichlavá,
smrk omorika, borovice lesní, borovice černá, zerav východní, z listnáčů
jeřáb ptačí, šácholán Soulangeův, lípa srdčitá, jasan ztepilý, buk lesní, dub
červený, bříza bradavičnatá a slivoň myrobalán. Areál je ohraničen živým
plotem.















Intenzitní třída údržby:
Etapa:

Využití dle územního plánu:

lavičky, stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
fitness prvky
nekrytá zařízení pro kulturní a komunitní aktivity (podia, amfiteátry)
venkovní učebny
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

I.

3

OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Analýza stavu plochy
Funkční typ

ZK - zeleň školních a kulturních
zařízení

Výměra plochy (m2)

5333

Přístupnost

Vyhrazená

Prostorová struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Druhové složení vegetačních prvků

3 - problematické

Věková struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 - průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

2 - odpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

2 - dostačující

Stabilita (funkčnost)

3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně funkční
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Plocha č. 33 ZB
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Nutné postupné doplnění zeleně, možné využití části vnitrobloku jako
komunitní zahrady.
Na vhodném místě vytvořit prostor s herními prvky a mobiliářem pro
komunitní aktivity.

Doporučená vybavenost plochy:

Popis plochy
Plocha zeleň ve vnitrobloku bytových domů.
Je zde vysazena řada jasanů ztepilých a solitérní višeň pilovitá, u níž došlo
k zajímavému jevu - růstu druhého kmene z podnože (višeň obecná).
Část vnitrobloku je dělena plotem a živým plotem ze zeravů.
Plocha je vybavena pískovištěm.

Využití dle územního plánu:
BH – bydlení v bytových domech
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace

Analýza stavu plochy
ZB - zeleň obytných souborů
hromadného bydlení

Výměra plochy (m2)

2914

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Druhové složení vegetačních prvků

4 - téměř nevhodné

Věková struktura vegetačních prvků

4 - téměř nevhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 - průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

4 - téměř neodpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

4 - špatný

Stabilita (funkčnost)

3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně funkční

lavičky
stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
nekrytá hřiště
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu ve stávajícím rozsahu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:

Funkční typ
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3

II.

Plocha č. 34 ZB
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Výsadba řad stromů u severní hrany a v Palackého ulici (součást opatření č.
38).
Ve středových plochách mezi panelovými domy vytvořit plochy květnaté
louky nebo přírodně pojaté záhony s doplněním mobiliáře. Zajistit příčnou
prostupnost pruhů zeleně.
Možné řešení ilustruje inspirativní skica na následující straně.

Doporučená vybavenost plochy:

Popis plochy
Plocha zeleně v bloku panelových bytových domů.
Výsadby dřevin jsou minimální, zastoupeny jsou pouze smrk ztepilý a smrk
omorika několik keřů.
Nevhodným prvkem degradujícím úroveň ploch jsou boxy na kontejnery na
odpad.
V pásech mezi bytovými domy jsou umístěna pískoviště.

Využití dle územního plánu:
BH – bydlení v bytových domech

Analýza stavu plochy
Funkční typ

lavičky
stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
dětské herní prvky
nekrytá hřiště
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu ve stávajícím rozsahu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
ZB - zeleň obytných souborů
hromadného bydlení

2















Výměra plochy (m )

6961

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Druhové složení vegetačních prvků

2 - vhodné

Věková struktura vegetačních prvků

2 - vhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 - průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

3 - problematická

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

3 - problematický

Stabilita (funkčnost)

4 - nestabilní, téměř nefunkční

Etapa:

II.

1

75

Legenda opatření
1

kultivace prostorů pro umístění kontejnerů, směrem do
sídliště vizuální odclonění s popínavými rostlinami

2

rozšíření dětského hřiště, umístění mobiliáře a herních
prvků, vytvoření pěších cest podél hřišť přes travnaté
plochy se záhony

3

doplnění středových ploch o květinovou louku nebo
přírodně pojaté záhony trvalek

4

kultivace vstupního prostoru do sídliště z ulice Palackého
zpevněním a zpřehledněním veřejného prostranství,
doplněním mobiliáře, případně i herních prvků

5

doplnění stromořadí mezi bytovými domy

6

doplnění stromořadí v ulici Palackého (sever)

7

doplnění stromořadí v ulici Palackého (východ)

6
1
1
1

3
3
2
2

7
5
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4

Plocha č. 35 ZD
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Doplnění parkoviště stromy (viz též opatření 47). Výsadba řady stromů
s keřovým podrostem k odclonění ploch sousedních rodinných domů.
Doplnění parkovacích míst.
Možná řešení ilustrují následující dvě inspirativní skici.

1

2
3

Popis plochy

2

1

3

Plocha nového veřejného parkoviště u vstupu do města. Ozelenění
a parkoviště tvoří pouze trávník s náletem vrby jívy.

Využití dle územního plánu:
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace
TI – technická infrastruktura

Legenda opatření
1

výsadba listnatých stromů ve vnitřní ploše parkoviště

Analýza stavu plochy

2

výsadba stromů a keřů podél hranice soukromých zahrad

3

parkovací stání se stromy

Funkční typ

ZD - zeleň dopravních staveb

Výměra plochy (m2)

3366

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

5 – nevhodná

Druhové složení vegetačních prvků

5 – nevhodné

Věková struktura vegetačních prvků

3 – nevhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

4 – špatný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

N – není potřebné

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

N – není potřebné

Stabilita (funkčnost)

5 - nestabilní, nefunkční

Doporučená vybavenost plochy:








stojany na kola
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
komunikace pro pěší a cyklisty
komunikace pro automobilovou dopravu ve stávajícím rozsahu
parkoviště
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:

III.

1

77

Plocha č. 36 H
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Bez opatření.

Doporučená vybavenost plochy:











Popis plochy
Hřbitov. Kvalitní plocha zeleně se stromy a keři ve struktuře odpovídající
kategorii.
Hlavním prvkem výsadeb je alej lip velkolistých, dalšími použitými druhy
jsou lípa srdčitá, javor mléč, zerav východní, zerav západní, zerav řasnatý,
buk lesní, jasan ztepilý a borovice lesní
Účelný a kvalitní mobiliář.

Využití dle územního plánu:
OH – občanské vybavení – hřbitov

Analýza stavu plochy
Funkční typ

H - hřbitov

Výměra plochy (m2)

20243

Přístupnost

Omezeně přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

2 - vhodná

Druhové složení vegetačních prvků

1 - velmi vhodné

Věková struktura vegetačních prvků

2 - vhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 - průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

1 - zcela odpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

1 - velmi dobrý

Stabilita (funkčnost)

2 - stabilní, dostatečně funkční
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hroby, hrobky, rozptylové loučky, vsypové loučky
lavičky
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:

I.

není stanovena

Plocha č. 37 ZK
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Výhledová rekonstrukce zahrady, primárně náhrada přestárlých jehličnanů a
nevhodných bříz. Náhrada herních prvků originálními prvky dle tématu
zahrady rozvíjejícími představivost a kreativitu dětí.

Doporučená vybavenost plochy:

Popis plochy
Zahrada mateřské školy.
Zahrada má bohaté zastoupení dřevin i herních prvků, její uspořádání
působí poměrně nahodile a nekoncepčně. Jde o zahradu postrádající téma.
V zahradě jsou vysazeny zejména bříza bradavičnatá (alergizující), smrk
ztepilý, smrk pichlavý, jedle bělokorá, douglaska tisolistá, cypřišek
hrachonosný, lípa srdčitá, lípa velkolistá, lípa evropská a trnovník akát.

Využití dle územního plánu:
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura















Intenzitní třída údržby:
Etapa:

Analýza stavu plochy
Funkční typ

ZK - zeleň školních a kulturních
zařízení

Výměra plochy (m2)

7781

Přístupnost

Vyhrazená

Prostorová struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Druhové složení vegetačních prvků

3 - problematické

Věková struktura vegetačních prvků

2 - vhodná

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 - průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

3 - problematická

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

3 - problematický

Stabilita (funkčnost)

3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně funkční

lavičky, stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
fitness prvky
nekrytá zařízení pro kulturní a komunitní aktivity (podia, amfiteátry)
venkovní učebny
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

I.

3
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Plocha č. 38 ZS
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Bez opatření

Doporučená vybavenost plochy:

Popis plochy
Plocha loděnice. Zeleň tvoří travnatá plocha před novou budovou loděnice
určená pro sportovní aktivity. V severozápadním cípu venkovní posilovna a
místo pro společenské a komunitní aktivity s lemem stromů. Porost tvoří
jasan ztepilý, bříza bradavičnatá, olše lepkavá, dub letní a smrk ztepilý.
U řeky jsou nově vysazené stromy. Vhodně je řešený přístup k vodě.
Vybavenost a mobiliář odpovídá kategorii.

Využití dle územního plánu:
OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

ZS - zeleň sportovních areálů
2

Výměra plochy (m )

4960

Přístupnost

Omezeně přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Druhové složení vegetačních prvků

2 - vhodné

Věková struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Pěstební a zdravotní stav dřevin

2 - dobrý

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

1 - zcela odpovídající

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

1 - velmi dobrý

Stabilita (funkčnost)

2 - stabilní, dostatečně funkční
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lavičky
stolky, odpočívadla
stojany na kola
altány, pergoly, přístřešky
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
vodní prvky
umělecké prvky
dětské herní prvky
nekrytá hřiště
fitness prvky
drobné stavby s prodejem občerstvení, suvenýrů apod.
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:

Analýza stavu plochy
Funkční typ
















II.

není stanovena

Plocha č. 39 T
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Odstranění náletů, postupná obměna kosterních stromů.

Doporučená vybavenost plochy:







lavičky
stojany na kola
zpevněné plochy jako součást krajinářské úpravy
komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury pro obsluhu plochy
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:

Popis plochy

II.

3

Plocha clonné a ochranné zeleně v rámci nádraží. V kontaktu s nástupištěm
je porost upraven a vyčištěn, jižněji ponechán s minimální údržbou.
Kosterními stromy jsou jasan ztepilý a javor mléč, pravděpodobně z náletu
je příměs trnovníku akátu.

Využití dle územního plánu:
DZ – dopravní infrastruktura – železnice
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace

Analýza stavu plochy
Funkční typ

T - ochranná zeleň

Výměra plochy (m2)

2320

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

2 – vhodná

Druhové složení vegetačních prvků

2 - vhodné

Věková struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 – průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

N – není potřebné

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

N – není potřebné

Stabilita (funkčnost)

3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně funkční
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Plocha č. 40 T
Navrhovaná opatření

Lokalizace plochy

Fotodokumentace

Odstranění náletů, postupná obměna dřevin.

Doporučená vybavenost plochy:



komunikace pro pěší a cyklisty
zařízení technické infrastruktury vyšší za podmínky, že neovlivní
negativně vzhled a funkčnost plochy

Intenzitní třída údržby:
Etapa:

Popis plochy
Jednoduše řešené plocha clonné a ochranné zeleně původně tvořená
řadami jasanu ztepilého. V původní výsadbě se uplatňují náletové dřeviny
jako trnovník akát, javor mléč, třešeň ptačí, v podrostu růže, bez černý, ptačí
zob obecný.

Využití dle územního plánu:
ZO – zeleň – ochranná a izolační
DS – dopravní infrastruktura – silnice a komunikace

Analýza stavu plochy
Funkční typ

T - ochranná zeleň

Výměra plochy (m2)

2450

Přístupnost

Přístupná

Prostorová struktura vegetačních prvků

2 – vhodná

Druhové složení vegetačních prvků

2 - vhodné

Věková struktura vegetačních prvků

3 - problematická

Pěstební a zdravotní stav dřevin

3 – průměrný

Účelnost mobiliáře a vybavenosti

N – není potřebné

Kvalitativní stav mobiliáře a vybavenosti

N – není potřebné

Stabilita (funkčnost)

3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně funkční
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3

II.

H. KARTY STROMOŘADÍ
Karty ploch jsou začleněny do územní studie sídelní zeleně pro praktickou
práci s jednotlivými plochami sídelní zeleně. Jsou zpracovány pro všechna
stávající stromořadí.
Karty obsahují tyto údaje:


Číslo stromořadí a kód kategorie



Popis stromořadí



Analýza stavu stromořadí– přehled hodnocení stromořadí dle
jednotlivých ukazatelů uvedených v kap. D.2.2.3



Navrhovaná opatření



Etapa realizace opatření



Fotodokumentace
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Stromořadí č. 101 ST │ Masarykovo náměstí východ

Stromořadí č. 102 ST │ Masarykovo náměstí západ

Stromořadí č. 103 ST │ Masarykovo náměstí sever

Popis

Popis

Popis

Stromořadí podél východní strany Masarykova náměstí. Je tvořeno
stromovitými kultivary hlohů.

Stromořadí podél západní strany Masarykova náměstí. Je tvořeno
kultivarem hlohu Lavallova.

Stromořadí podél severní strany Masarykova náměstí. Je tvořeno
stromovitými kultivary hlohů.

Analýza stavu stromořadí

Analýza stavu stromořadí

Analýza stavu stromořadí

Funkční typ

ST – stromořadí

Funkční typ

Délka stromořadí (m)

90

Přístupnost

Přístupné

Prostorová struktura stromořadí

1 – velmi vhodná

1. Délka stromořadí (m)
3. Přístupnost
Prostorová struktura stromořadí

Druhové složení stromořadí
Pěstební a zdravotní stav stromů
Stabilita (funkčnost)

ST – stromořadí
2. 140
4. Přístupné

Funkční typ

ST – stromořadí

Délka stromořadí (m)

56

Přístupnost

Přístupné

2 - vhodná

Prostorová struktura stromořadí

1 - velmi vhodná

2 – vhodné

Druhové složení stromořadí

1 - velmi vhodné

Druhové složení stromořadí

1 - velmi vhodné

3 – průměrný

Pěstební a zdravotní stav stromů

2 - dobrý

Pěstební a zdravotní stav stromů

3 – průměrný

2 – stabilní, dostatečně
funkční

Stabilita (funkčnost)

2 – stabilní, dostatečně
funkční

Stabilita (funkčnost)

2 – stabilní, dostatečně
funkční

Navrhovaná opatření

Navrhovaná opatření

Navrhovaná opatření

Bez opatření.

Bez opatření.

Bez opatření.

Etapa: nestanovena

Etapa: nestanovena

Etapa: nestanovena

Fotodokumentace

Fotodokumentace

Fotodokumentace
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Stromořadí č. 104 ST │ Rebcova

Stromořadí č. 105 ST │Husova

Stromořadí č. 106 ST │ Třída 1. Máje

Popis

Popis

Popis

Stromořadí podél ulice Rebcova. Unikátní stromořadí tvořené výhradně
jehličnany. Jsou v něm vysazeny smrk ztepilý, smrk pichlavý, borovice lesní,
borovice černá, douglaska tisolistá a jedle bělokorá. Stromy jsou staré a
vykazují známky poškození.

Dvouřadé stromořadí na parkovišti u Husovy ulice nad křižovatkou s ulicí
Komenského. Je tvořeno javorem mléčem a javorem babykou.

Stromořadí podél parku Kosmonautů, resp. podél Třídy 1. máje. Je
tvořeno dubem letním a lípami srdčitými. Zčásti ohroženo realizací
úprav křižovatky Třídy 1. máje a Dukelské.

Analýza stavu stromořadí

Analýza stavu stromořadí

Analýza stavu stromořadí

Funkční typ

ST – stromořadí

Funkční typ

ST – stromořadí

Funkční typ

ST – stromořadí

Délka stromořadí (m)

250

Délka stromořadí (m)

140

Délka stromořadí (m)

272

Přístupnost

Přístupné

Přístupnost

Přístupné

Přístupnost

Přístupné

Struktura stromořadí

2 - vhodná

Struktura stromořadí

2 - vhodná

Struktura stromořadí

2 - vhodná

Druhové složení stromořadí

5 - nevhodné

Druhové složení stromořadí

1 - velmi vhodné

Druhové složení stromořadí

2 - vhodné

Pěstební a zdravotní stav stromů

3 - průměrný

Pěstební a zdravotní stav stromů

2 - dobrý

Pěstební a zdravotní stav stromů

4 - špatný

Stabilita (funkčnost)

4 - nestabilní, téměř
nefunkční

Stabilita (funkčnost)

2 - stabilní, dostatečně
funkční

Stabilita (funkčnost)

3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně funkční

Navrhovaná opatření

Navrhovaná opatření

Navrhovaná opatření

Kompletní výměna.

Bez opatření.

Postupná obměna.

Etapa: 1

Etapa: nestanovena

Etapa: 1 (v případě realizace úprav plochy 07 P), ev. 3

Fotodokumentace

Fotodokumentace

Fotodokumentace
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Stromořadí č. 107 ST │ Palackého

Stromořadí č. 108 ST │ Husova

Stromořadí č. 109 ST │ Plzeňská sever

Popis

Popis

Popis

Stromořadí podél úseku ulice Palackého mezi křížením s ulicemi Nerudova a
Kollárova. Další z unikátních stromořadí s použitím jehilčnanů. Je tvořeno
zeravy východními.

Fragment stromořadí podél úseku Husovy ulice nad křižovatkou s ulicí
Červenkova. Stromořadí tvoří borovice lesní a řízami bradavičnatými.

Stromořadí v úseku ulice Plzeňská nad křižovatkou s ulicí U
Stadionu. Je tvořeno jilmy. Stromy jsou poškozeny nevhodným
řezem.

Analýza stavu stromořadí

Analýza stavu stromořadí

Analýza stavu stromořadí

Funkční typ

ST – stromořadí

Funkční typ

ST – stromořadí

Funkční typ

ST – stromořadí

Délka stromořadí (m)

222

Délka stromořadí (m)

45

Délka stromořadí (m)

70

Přístupnost

Přístupné

Přístupnost

Přístupné

Přístupnost

Přístupné

Struktura stromořadí

3 - problematická

Struktura stromořadí

3 - problematická

Struktura stromořadí

1 - velmi vhodná

Druhové složení stromořadí

5 - nevhodné

Druhové složení stromořadí

5 - nevhodné

Druhové složení stromořadí

1 - velmi vhodné

Pěstební a zdravotní stav stromů

4 - špatný

Pěstební a zdravotní stav stromů

3 - průměrný

Pěstební a zdravotní stav stromů

4 - špatný

Stabilita (funkčnost)

5 - nestabilní, nefunkční

Stabilita (funkčnost)

4 - nestabilní, téměř
nefunkční

Stabilita (funkčnost)

2 - stabilní, dostatečně
funkční

Navrhovaná opatření

Navrhovaná opatření

Navrhovaná opatření

Kompletní výměna, doplnění stromořadí v celé ulici Palackého (viz N 38 ST).

Kompletní výměna stromořadí, doplnění v celé Husově ulici (viz N 30 ST).

Bez opatření. Zvážit změnu řezu.

Etapa: 1

Etapa: 1

Etapa: nestanovena

Fotodokumentace

Fotodokumentace

Fotodokumentace
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Stromořadí č. 110 ST │ Plzeňská jih

Stromořadí č. 111 ST │ U Stadionu

Stromořadí č. 112 ST │ Na Borech západ

Popis

Popis

Popis

Stromořadí v úseku ulice Plzeňská nad křižovatkou s ulicí Na Borech. Je
tvořeno pyramidálními duby letními. Stromy jsou poškozeny zcela
nevhodným řezem.

Oboustranné stromořadí v ulici U Stadionu tvořené javory kleny.

Stromořadí v západním úseku ulice Na Borech v bloku od křížení
s ulicí Plzeňskou. Je tvořeno javory kleny. Původně dvouřadé
stromořadí je nyní pouze jednostranné, jedna strana odstraněna
z důvodu kolize se sítěmi TI.

Analýza stavu stromořadí

Analýza stavu stromořadí

Analýza stavu stromořadí

Funkční typ

ST – stromořadí

Funkční typ

ST – stromořadí

Funkční typ

ST – stromořadí

Délka stromořadí (m)

50

Délka stromořadí (m)

170

Délka stromořadí (m)

120

Přístupnost

Přístupné

Přístupnost

Přístupné

Přístupnost

Přístupné

Struktura stromořadí

1 - velmi vhodná

Struktura stromořadí

2 – vhodná

Struktura stromořadí

3 - problematická

Druhové složení stromořadí

1 - velmi vhodné

Druhové složení stromořadí

1 – velmi vhodné

Druhové složení stromořadí

1 - velmi vhodné

Pěstební a zdravotní stav stromů

4 - špatný

Pěstební a zdravotní stav stromů

2 – dobrý

Pěstební a zdravotní stav stromů

3 - průměrný

Stabilita (funkčnost)

2 - stabilní, dostatečně
funkční

Stabilita (funkčnost)

1 – stabilní, plně funkční

Stabilita (funkčnost)

2 - stabilní, dostatečně
funkční

Navrhovaná opatření

Navrhovaná opatření

Navrhovaná opatření

Bez opatření. Omezit řez.

Bez opatření.

V rámci údržby řešit alternativní ozelenění druhé strany
stromořadí.

Etapa: nestanovena

Etapa: nestanovena

Etapa: nestanovena

Fotodokumentace

Fotodokumentace

Fotodokumentace
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Stromořadí č. 113 ST │ Na Borech východ

Stromořadí č. 114 ST │ Palackého – Na Chmelnicích

Stromořadí č. 115 ST │ Slunečná

Popis

Popis

Popis

Oboustranné stromořadí v úseku ulice Na Borech podél severní strany parku
tvořené javory kleny. Příkladně řešení stromořadí.

Stromořadí podél západní strany sídliště v ulici Palackého / Na Chmelnicích
podél odvodňovacího koryta. Je tvořené lípami.

Oboustranné stromořadí v ulici Slunečná s podsadbou pokryvných
skupin keřů. Je tvořené javory mléči, jeřáby prostředními a platany
javorolistými.

Analýza stavu stromořadí

Analýza stavu stromořadí

Analýza stavu stromořadí

Funkční typ

ST – stromořadí

Funkční typ

ST – stromořadí

Funkční typ

ST – stromořadí

Délka stromořadí (m)

435

Délka stromořadí (m)

100

Délka stromořadí (m)

625

Přístupnost

Přístupné

Přístupnost

Přístupné

Přístupnost

Přístupné

Struktura stromořadí

1 - velmi vhodná

Struktura stromořadí

1 - velmi vhodná

Struktura stromořadí

1 - velmi vhodná

Druhové složení stromořadí

1 - velmi vhodné

Druhové složení stromořadí

1 - velmi vhodné

Druhové složení stromořadí

1 - velmi vhodné

Pěstební a zdravotní stav stromů

1 - velmi dobrý

Pěstební a zdravotní stav stromů

1 - velmi dobrý

Pěstební a zdravotní stav stromů

1 - velmi dobrý

Stabilita (funkčnost)

1 - stabilní, plně funkční

Stabilita (funkčnost)

1 - stabilní, plně funkční

Stabilita (funkčnost)

1 - stabilní, plně funkční

Navrhovaná opatření

Navrhovaná opatření

Navrhovaná opatření

Bez opatření.

Koryto nahradit průlehem umožňujícím vsakování vody. V rámci údržby
doplnit chybějící stromy.

Bez opatření. Nekvalitnější stromořadí v zástavbě ve městě.

Etapa: nestanovena

Etapa: nestanovena

Etapa: nestanovena

Fotodokumentace

Fotodokumentace

Fotodokumentace
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Stromořadí č. 116 ST │ Luční

Stromořadí č. 117 ST │ V Brance

Stromořadí č. 118 ST │ Palackého sever

Popis

Popis

Popis

Stromořadí v ulici Luční. Je tvořeno javory mléči s kulovitou korunou (cv
Globosum). Místy poškozeno výsadbami konkurenčních dřevin.

Stromořadí v krajině od ulice V Brance resp. lávky přes Úhlavu směrem do
Příchovic. Je tvořeno duby letními. Původně bylo oboustranné, jedna strana
je z větší části odstraněna.

Fragmenty aleje podél severního úseku ulice Palackého nad
křižovatkou s ulicí Slunečná tvořené ovocnými kultivary jabloní. Je
hodnotným pozůstatkem původní aleje podél účelové polní cesty
v krajině.

Analýza stavu stromořadí

Analýza stavu stromořadí

Analýza stavu stromořadí

Funkční typ

ST – stromořadí

Funkční typ

ST – stromořadí

Funkční typ

ST – stromořadí

Délka stromořadí (m)

124

Délka stromořadí (m)

310

Délka stromořadí (m)

550

Přístupnost

Přístupné

Přístupnost

Přístupné

Přístupnost

Přístupné

Struktura stromořadí

1 - velmi vhodná

Struktura stromořadí

3 - problematická

Struktura stromořadí

3 - problematická

Druhové složení stromořadí

3 - problematické

Druhové složení stromořadí

1 - velmi vhodné

Druhové složení stromořadí

1 - velmi vhodné

Pěstební a zdravotní stav stromů

1 - velmi dobrý

Pěstební a zdravotní stav stromů

3 - průměrný

Pěstební a zdravotní stav stromů

2 - dobrý

Stabilita (funkčnost)

2 - stabilní, dostatečně
funkční

Stabilita (funkčnost)

3 - v delším horizontu
nestabilní, omezeně funkční

Stabilita (funkčnost)

2 - stabilní, dostatečně
funkční

Navrhovaná opatření

Navrhovaná opatření

Navrhovaná opatření

V rámci údržby odstranění konkurenčních dřevin.

Realizace nového stromořadí (jihozápadní hrana cesty). Viz N 29 ST.

Bez opatření.

Etapa: nestanovena

Etapa: 1

Etapa: nestanovena

Fotodokumentace

Fotodokumentace

Fotodokumentace
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90

